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Incze alIz
Náprajz BA, III. évfolyam

Női életutak Gyermelyen.  
Társadalmi változásvizsgálat a 20. századi Magyarországon

A vizsgált téma

A 20. század történelmi, politikai eseményeinek következtében kezdett a magyar társadalom-
ban a paraszti réteg is a nemek társadalmi egyenlősége felé haladni1, illetve a paraszti életforma 
felbomlani. A jelenség az egész magyar társadalomban megfigyelhető és nyomon követő. Ezen 
belül én a nők helyzetének, szerepének változásával foglalkozom, akik a hagyományos paraszti 
értékrend és életforma szerint nőttek fel, azonban az életük folyamán lezajló változások az eb-
ből való kilépésre késztették őket. 

A kutatásban – habár néprajzi vizsgálatról van szó – Molnár László szociológiai tanulmá-
nyából indultam ki, amelyben női élettörténetekkel foglalkozik, több generációt vizsgálva, 33 
interjú alapján. Az esettanulmányokkal bemutatják a 33 nő élete alatt végbemenő jelentős 
történelmi-gazdasági és politikai háttérbeli változásokat, amelyek következtében a női szerep 
radikális átalakuláson ment keresztül.2 Molnár László könyvéből legnagyobb segítségemre az 
életútinterjú pontjai voltak, amelyek a könyv végén kerültek felsorolása segítségként hasonló 
gyűjtésekhez.

Az általam készített dolgozat a szociológiai műből való kiinduláson túl néprajzi módsze-
rekkel közelít a téma felé, a néprajzi szakirodalmon keresztül, amelyekre részletesen ki fogok 
térni a későbbiekben. Ebben az írásban három interjú kerül feldolgozásra, amelyek gyermelyi 
lakosokkal készültek.3

A változások bemutatása a három adatközlő élettörténetének vizsgálata, összehasonlítása, 
elemzése és a kapcsolódó szakirodalom bevétele során fog megtörténni munkámban. 

A 20. századi történelmi események és azok társadalmi hatásai

A 20. század, főleg annak a második fele olyan változásokat hozott magával, amelyek radiká-
lisan meghatározták az életpályákat, és átalakították az életpálya-stratégiákat,4 a társadalom-
tudomány megújuló módszertana pedig az individuális életpályák rekonstruálása alapján a 
társadalomban lezajlott folyamatokat feltárhatónak vélte5. Az (auto)biográfiák az individuá-
lis életpálya keretében teszik láthatóvá a politikai, gazdasági változásoknak, a törvényeknek 
és a rendelkezéseknek, az intézmények reformjainak, az ideológiáknak a következményeit.6 

1 Molnár 1986, 7. 
2 Molnár 1986, 6.
3 A dolgozat alapja a 2011-2012-es tavaszi félév során egy társadalomnéprajzi témájú szemináriumra készült be-

adandó volt, amit szándékomban állt folytatni, ezért választottam a pályázat témájául is. 
4 Keszeg 2009, 96. 
5 Keszeg 2009, 114. 
6 Keszeg 2009, 125-126.
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Most lássuk azokat az eseményeket, amelyek jelen dolgozat vizsgálatának szempontjából 
meghatározóak. Főleg a század második felének történései fontosak a témában.

Valuch Tibor három szakaszra osztotta a második világháború utáni fél évszázad paraszti, 
falusi társadalomtörténetét a történelmi események hatásait tekintve.

•	 1945-1961-ig jelölte meg az első időszakot, amelyet a hagyományos világ alkonyának 
nevez. A magántulajdon megerősödésével kezdődött, majd majdnem teljes körű fel-
számolásával zárult. Romló körülmények közt megkezdődött a hagyományos paraszti 
társadalom felbomlása, a magántulajdonra épülő gazdálkodás rendszerének fokozato-
san csökkent a szerepe.

•	 1961-től a rendszerváltozásig: állandósult a közös termelőszövetkezeti gazdálkodás, 
majd fokozatosan a rendszer működését biztosító tényezővé vált a háztáji, a mező-
gazdasági kistermelés és a nagyüzem szimbiózisa. Felgyorsult a hagyományos paraszti 
értékrend, a viselkedés-, gondolkodásformák felbomlása, átalakulása. 

•	 A rendszerváltás után: a közös tulajdonból ismét valóságos magántulajdon lett, a fal-
vakban élők társadalmi strukturálódásában újra kiemelt szerephez jutott a föld, illetve 
a gazdasági tevékenységekhez szükséges eszközök birtoklása.7

A történelmi események hatására átalakuló értékrendbeli változásokat is összefoglalta Valuch 
Tibor művének egy másik fejezetében.8 A magyar társadalom értékrendje a 20. század máso-
dik felében többszörös átalakuláson ment keresztül a politikai változások következtében, ezek 
ugyanis teljes vagy részleges gazdasági és társadalmi rendszerváltást is jelentettek. Tehát együtt 
jártak az értékrendszerek átalakulásával, olykor az erőszakos átalakítás kísérletével. Az értékek 
rendszere sem fogalmi, sem tartalmi szempontból nem választható el a történelmi és társadalmi 
meghatározottságoktól. Az egyéni értékeket meghatározó tényezők közül a legfontosabbak: 
családi háttér, tudás, társadalmi csoporthoz tartozás, munkaerő-piaci pozíció és a lakóhely. Az 
értékrendszer változásait befolyásolták a társadalmi-gazdasági változások, a társadalmi szerve-
ződés módja. Nyugat-Európában „az individuális szabadságra építő piaci koordináció volt a 
szervezőelv.”9 Kelet-Európában ezzel ellentétben a „szovjetizáció” került előtérbe, „a központo-
sító, állami vezérlésű tervracionalitás érvényesült.”10 Az 1950-es években propaganda hadjárat 
indult a társadalom átnevelése érdekében. Minden 1945 előtti érték feleslegessé vált, vagy 
reakcióssá nyilvánították, így az értékrendek folytonossága megszakadt. A hagyományos kis 
közösségek életmódot és emberi tudatot szabályozó ereje és normarendszere túlságosan gyor-
san bomlott fel ahhoz, hogy kialakulhattak volna az ezeket helyettesítő magatartásformák és 
normák, amelyek egyúttal megőrizhették volna a hagyományos közösségi értékek egy részét.11 

A családi és a nemi szerepek átértékelődéséhez egyértelműen hozzájárult a nők munkába 
állása és önálló jövedelemhez jutása az 1960-’70-es években, valamint a születésszabályozás 
elterjedése, a gyermekneveléssel kapcsolatos intézményhálózat kiépülése. A korábban ha-
gyományosnak tekintett női szereppel való szembe fordulás a fiatalabb női generációkban 
fokozatosan nyert teret, számos, korábban férfiasnak tekintett foglalkozás vált a nők számára 
is betölthetővé. 12

7 Valuch 2001, 188-212.
8 Ebben a dolgozatban nem tartom feladatomnak, hogy a téma teljes szakirodalmi hátterét felhasználjam.
9 Valuch 2001, 258.
10 Valuch 2001, 258.
11 Valuch 2001, 257-258.
12 Valuch 2001, 266. 
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A téesz szervezését követő iparba vándorlási hullám bontotta meg a hagyományos szerepe-
ket, a családok korábbi gazdasági egységét. Csökkent a férfiak és nők fizikai és szimbolikus 
elkülönültsége, miután a nők is kiléptek a „public” szférába. 13

A nők nagy része 1949 és 1960 között vált aktív keresővé; e nagy változás a gazdasági és 
társadalmi átalakulással összefonódva ment végbe. „A termelőszövetkezetek megalakítása, a 
mezőgazdaságban dolgozó aktív keresők számának csökkenése, a fokozódó városiasodás mind 
kölcsönhatásban voltak a női keresők létszámának növekedésével.”14

1930-1980-ig, fél évszázad alatt kb. nyolcszorosára nőtt az otthonon kívül munkát vállaló 
nők száma. Összekapcsolták az otthonon kívüli gazdasági aktivitást és a tradicionális ottho-
ni életformát. Ezzel egyidejűleg átalakult a család intézménye is, megváltoztak a funkciói. A 
család, mint termelési egység megszűnt (a háztáji és kisegítő gazdasággal rendelkező családok 
esetében még nem teljesen), és főleg, mint fogyasztási egység dominált. A női tevékenység 
súlypontja így a családról a munkahelyre tevődött át. A gyermeknevelés társadalmi intézmény-
rendszere azonban még nem épült ki a nők gazdasági aktivitásának megfelelően. A ’60-as-’70-
es években elterjedt a családra és hivatásra orientált életforma. Az alacsony termékenység és 
az átlagos életkor megnövekedése alapján a szülés és a gyermeknevelés már az életút rövidebb 
periódusára terjedt csak ki. Ekkortájt épültek ki a gyermeknevelést segítő társadalmi intézmé-
nyek. A kereskedelem és a szolgáltatások fejlődésével a háztartás már kisebb súlyt jelentett a 
nők vállán, figyelembe véve a nemek közötti családi-háztartási munkamegosztás demokratikus 
fejlődését is. Az iskolai képzés ekkor már arra készíti fel a nőket, hogy az otthonon kívül végzett 
munka természetes életformájuk lesz.15

Az itt felsorolt tényezők jelzik a legfontosabb változásokat a hagyományos paraszti életformá-
ban betöltött női szerepek felbomlásában, és ezek szolgáltak kiindulópontul a kutatásomhoz. 

Társadalmi folyamatok vizsgálata élettörténeteken keresztül

 A módszernek mind a néprajzban, mind a társtudományok területén nagy hagyománya van. 
Páczkán Éva írja Kopasz föld c., egy nagyszülői élettörténet mentalitás-elemzését tartalma-

zó művében: „Az élettörténet az egyedi mellett az általánosat is tartalmazza.”16 A társadalom 
érték- és normarendszerét mindenütt érvényesíteni képes.17 Az elbeszélt élettörténet az ese-
mények, történések sorozatán keresztül a mindennapi élet legbelső szintjeire vezet el, s felfejti 
azokat az interpretációs mechanizmusokat és stratégiákat, amelyek segítségével az individuum 
és a közösség saját életvilágát szervezi, s ez által az individuum önmagát képes elhelyezni egy 
szélesebb kontextusban, társadalmi térben és történeti időben.18

 „Amikor az emberek elmesélik élettörténeteiket, a kultúra szólal meg a szájukon keresztül.” 
idéz Niedermüller Péter Bertauxtól és Wiametől.19 

Az emberi élet történetét, eseményeit sokféleképpen lehetséges elmondani, közölni, leje-
gyezni és felhasználni, ezért sokféle elnevezése is található ennek az anyagnak a szakirodalom-
ban. A munkámban az élettörténetre vonatkozó eredményeket emelem ki, hiszen én is azokkal 
foglalkozom. Az élettörténet és az életpálya kifejezés kapcsolatára itt is, és a későbbiek során is 

13 Valuch 2001, 156-157.
14 Molnár 1986, 9. 
15 Molnár 1986, 7-11.
16 Páczkán 2002, 182.
17 Páczkán 2002, 182.
18 Niedermüller 1988, 383.
19 Niedermüller 1988, 382. 
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kitérek. Keszeg Vilmos az élettörténetet az életpálya narratív reprezentációjaként nevezi meg, 
amely tehát a narratív történetek egyike, s progresszív rendszerként jeleníti meg egy személy 
sorsát. Éppen ezért mindig számolni kell azzal, hogy a történetek előadása és forgalmazása ese-
mény formájában történik meg.20

A címben is szereplő életút fogalmáról ír néhány oldalon keresztül Turai Tünde Az életút vé-
gén c. művében: az életút életeseményekből áll össze; úgy tekint rá, mint egy természetesen és 
természetszerűleg összeálló egységre, amelyet folyamatosnak tételezünk. Az életutat egységként 
szemléljük – írja Turai – ez ad egy keretet, amelybe a személy belehelyezheti élete egyes törté-
néseit. Így alakulhat ki tehát egy rendszer, mely egységes és egész – még akkor is így vagyunk 
hajlamosak látni, ha nem is zárult még le, hiszen az csak a halál pillanatában történik meg. Az 
életút egyes történéseit, epizódjait a tematika és az idő rendezi, ezek adják meg belső dinami-
káját Turai szerint. Tehát az életútnak adódik egy kettős értelmezése: az életút, mint események 
sorozata, és az életút, mint szimbolikus időegység, mint élethossz. Az idő az a fonal, amire fel-
fűzzük a megtörtént eseményeket. Az életidő észlelése viszont a megélt egyéni idő függvénye. 
Az életidő különböző jellegű szakaszokra tagolódik. Turai három szabályozó tényezőt nevez 
meg: a természet változásait, az absztrakt kalendáriumi és óraidőt, illetve az életút átmeneti 
rítusait – de egyéb, szélesebb spektrumban is mozgó időélményről is beszél, mint pl. az emberi 
és az isteni idő. Az egyes életszakaszok végül az életút részeként nyernek értelmet, mert van egy, 
az életszakasz határain túlnyúló időséma, ami integrálja és dialógusba hozza a részeket.21 

„Az életrajzi elbeszélés egy részletesen elmondott és esetenként feljegyzésre került élettör-
ténet, amely rendszerint mesterséges körülmények között, felszólításra hangzik el. Folkló-
rgyűjtők, szociológusok, írók, pszichológusok mondatják el egyes személyekkel teljes élet-
történetüket, meghatározott céllal. Az elbeszélők rendszerint idősebb, nagy élettapasztalatú, 
tehetséges emberek, akik számára élményt jelent emlékeik felidézése, és így szívesen tesznek 
eleget a felszólításnak – olvashatjuk a Magyar Néprajzi Lexikonban a meghatározást.”22 

Küllős Imola megfogalmazása: 
„A visszaemlékezések tudatosan átgondolt, kronológiai rendben megszerkesztett és 

előadott változata az élettörténet, vagy az írásba foglalt önéletrajz. Mindkét műfaj élmény-
forrása azonos a mindennapi történetekével: a hétköznapi valóság epizódokba öntött, 
ciklusokba rendezett megjelenítése, mesélőjének (vagy írójának) személyes szempontjai 
szerint válogatva és személyes sorsával összekapcsolva.”23

 „Az élettörténetek általában felszólításra, esetleg írásos minta nyomán fogalmazódnak 
meg. Céljuk korántsem a szórakoztatás, sokkal inkább a didaktikus kicsengésű tanúságtétel.”24

Keszeg Vilmos a követezőképpen fejtegeti az élettörténet fogalmát:
 „Az élettörténet a narratív történetek egyike: progresszív rendszerként egy személy 

sorsát jeleníti meg a születés, a szerelem, a munka, a küzdelem, a halál, mint alapvető 
biografikus toposzok által; az egyéni sorsot partikuláris környezetben, viszonyhálózatban, 
gyakran azzal kontrasztban állva teszi érzékelhetővé.”25 Az élettörténet olyan narratív szö-
veg, amely a „ki vagyok” kérdésre a „hogyan váltam azzá” elbeszélésével válaszol.26 

20 Keszeg 2007, 151. 
21 Turai 2004, 56-67.
22 Dobos 1977, 668. 
23 Küllős 1988: 259. 
24 Küllős 1988: 251. 
25 Keszeg 2011, 165.
26 Keszeg 2011, 171.
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Az élettörténet elbeszélése során az átmeneti rítusok bemutatása által megtörténik az egyén 
kontextualizálása.27 Én is ezeken a fő pontokon haladtam az életutak gyűjtése során, miközben 
a történelmi környezet és változások általános hatásait vizsgáltam. 

„Az élettörténet és annak kutatói recepciója hátterében az a kutatói hipotézis húzódik 
meg, hogy az egyén életének története bepillantást nyújt az élet megélését szabályozó 
kollektív kulturális gyakorlatokba (gazdálkodás, társadalmi kapcsolatok, ünneplés, stb.). 
Továbbá, hogy az egyén biografikus narratívuma implicit módon tartalmaz család-, kö-
zösség- és településtörténeti epizódokat.”28 

 S hogy mire használjuk az élettörténetet? Első esetben az egyén saját múltjának történetbe 
foglalásával vagy elhallgatásával állapít meg jelentéseket, fed fel viszonyokat, összefüggéseket, 
tesz szóvá egzisztenciális kérdéseket. Második esetben a biografikus történeteket valamilyen 
társadalmi szükséglet tartja napirenden.29

Niedermüller Péter – sokak által, hasonló témájú munkákban, idézett – tanulmányában az 
élettörténetek kétféle tudományos értékeléséről beszél. Az egyik úgy tekint az élettörténetre, 
mint tudományos eszközre, amelyet a tudományos kutatás normális szabályaihoz kell igazítani. 
Az élettörténetet néprajzi, folklorisztikai, antropológiai, szociológiai, történeti stb. adatok for-
rásának tartja, s csak azt az élettörténetet tekinti tudományos szempontból felhasználhatónak, 
amely a szükséges információkban a leggazdagabb. A másik megközelítés az élettörténetet egy 
új lehetőségnek tartja, amely a hétköznapi embert választja a társadalomtudomány tárgyává, 
lehetővé teszi ezen emberek életének megértését és interpretálását. Ez a felfogás az élettörté-
netet a szubjektív tapasztalat és interpretáció lenyomataként tekinti, mely önmagában képes a 
kutatás tárgyát alkotni – ahogy e dolgozatban is láthatjuk.30 

Az életpálya alkotja minden egyéni élettörténet alapját. Az élettörténet – Niedermüller sze-
rint – nem azonos jelentésű az életpályával. Az élettörténet egyik sajátossága, hogy mesterséges 
szituáció terméke, amelyben a kutató hatást gyakorol a vele szemben álló szubjektumra. Az 
élettörténet koncepciójának lényege, hogy az individuum, mint egy összefüggő történetet te-
kinti saját életpályáját, ezt egy meghatározott pontról szemlélve rekonstruálni, majd elmesélni 
képes. Pontosítva: az egyén életpályájának totalitásából kiválaszt különböző eseményeket, s 
azokat egy meghatározott logika szerint összekapcsolja, valamint elmeséli, tehát az eseménye-
ket, történeteket nemcsak leírja, hanem előadja, ábrázolja, megjeleníti.31 

Egy írott, vagy elmondott szöveg csak akkor kezelhető élettörténetként, ha a beszélő szubjektum 
számára adott az élettörténet koncepciója, amely esetben az élettörténetre sem az elbeszélő, sem a 
kutató nem úgy gondol, mint különálló, elszigetelt eseményekre, hanem mint egy szubjektív je-
lentésteli univerzum egymással összefüggő alkotóelemeire, s így az univerzum jelentései az egyénen 
túlmenően társadalmilag fogalmazódnak meg, társadalmilag közösek. A személyek identitásának, 
társadalmi azonosságtudatának kialakításához szükséges továbbá, hogy saját cselekedeteikben ráis-
merjenek egy narratív módon ábrázolható élettörténet képzésére, közösségek narratíve ábrázolható 
történetére.32 

Az élettörténetek, életutak ily módon való értelmezéséből és felhasználásából egy módszer 
keletkezett a tudományos életben, amelyet életrajzi módszernek neveznek.

Róbert Péter így ír Znanieczki munkásságáról a szociológia tudományában elterjedt életrajzi 
módszerről szóló tanulmányában: „Florian Znaniecki időtálló eredménye, hogy az utókorra 
27 Keszeg 2011, 174.
28 Keszeg 2011,176.
29 Keszeg 2011, 165-180. 
30 Niedermüller 1988, 377.
31 Niedermüller 1988, 380-81.
32 Niedermüller 1988, 381.
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hagyta azt a módszert, mely szerint kutatni kell a makrofolyamatokban részt vevő embereknek 
a folyamatokhoz kapcsolódó attitűdjeit, hogy vizsgálni kell az egyének, csoportok, szintjén 
lezajló mikrofolyamatokat, hogy élettörténeti kutatásokon keresztül ezek a folyamatok megra-
gadhatók, s végül, hogy a mikrofolyamatok elemzése releváns eredményeket hozhat a makro-
folyamatok „finomszerkezetéről” is.”33

Niedermüller az életrajzi módszer néprajzi, antropológiai felhasználását vizsgálva megálla-
pítja, hogy ehhez tartozik az individuum és a kultúra, az individuális élet és a közösség viszo-
nyának elemzése. Az életrajzi módszer alapvetően fenomenológiai beállítottságú, ugyanakkor 
az egyedi élettörténetek elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy a legfontosabb társadalmi kér-
dések vizsgálatakor az individuumok ezeket saját közvetlen személyes tapasztalataik részének 
tekintik, nem kollektív tényként vagy élményként. Meghatározónak tartja Niedermüller Je-
an-Paul Sartre megállapítását (1960), melyben az embert nem, mint individuumot definiálja, 
hanem jobbnak véli az egyedi általános terminus használatát. Tehát az individuum egyidejűleg 
általános az emberi történelem általánosságán, illetve egyedi saját egyedülállóságának általá-
nosításán keresztül, tehát végeredményben az individuumot egyidejűleg kell tanulmányozni 
mindkét perspektívából.34

Kutatástörténeti háttér – egyéni életút kutatás

„A társadalomtudományok voltaképpen minden nyers adatukat először egyedekre vo-
natkozóan szerzik meg, s aztán ezekből dolgoznak az általásítás szintjéig, átfogó elméletek 
megalkotásáig, végül egyre közelebb kerülnek az egyénekhez, akiktől első adataikat me-
rítették.”35

„Sok évtizednek kellett eltelnie a 19. század elejétől – amikor a népköltési-néprajzi 
gyűjtés megindult – hogy találkozzunk konkrét személyekkel, arcokkal – utalt Mohay 
Tamás az életút kutatás nehézkes kibontakozására Egyének és életutak c. összefoglalójá-
ban. Jankó János Kalotaszeg magyar népe (1892) c. könyvét említi elsőként, amelyben a 
szerző megnevezte a parasztembereket, akiktől könyve alapanyagát gyűjtötte. Ez a mód-
szer azonban még jó ideig nem vált bevetté. A századfordulón a szorosabban vett népraj-
zon kívül a paraszti gazdaság, valamint a népművészet kutatásában találkozunk konkrét, 
megnevezett parasztokkal, majd a kibontakozó társadalomnéprajz az 1930-as évektől hoz 
fordulatot. Fél Edit honosította meg és tette tudatossá a néprajzban azt a kutatási mód-
szert, hogy a falvakban néhány kulcsadatközlőt választott ki, s az ő tudásuk jelentette a 
legbiztosabb fogódzót az általános ismeretek megszerzésében. Erre az időre esnek az első 
megjelent paraszti önéletrajzok is pl.: Bálint Sándor írása Orosz Istvánról 1942-ben. Az 
1940-es évektől bontakozott ki a később egyéniségkutató iskolának nevezett folkloriszti-
kai munkamódszer, amely a meseszövegek közléséhez hozzákapcsolta a mesélők életrajzá-
nak közlését is.”36 

Keszeg Vilmos összegzésében az egyéniségkutatást a folklorisztikában, a mesekutatás terüle-
tén kialakult irányzatként jelöli meg, amelynek gyökerei a 19. századba nyúlnak vissza, megala-
pozása pedig a 20. század közepén történt meg. „A folklóralkotások eredetére és életformájára 

33 Róbert 1982, 244. 
34 Niedermüller 1988, 377-378.
35 Mohay 2000, 761.
36 Mohay 2000, 761-762.



2013. tavasz Első Század

I I I  1 6 3  I I I

vonatkozóan a folklórtudomány az alkotások anonim és kollektív jellegének hangsúlyozásával 
fogalmazta meg a maga álláspontját. Ezzel párhuzamosan azonban szaporodtak az egyén alko-
tó, variáló és megőrző szerepével kapcsolatos megfigyelések.” A folklorisztikai egyéniségkutatás 
módszerét Ortutay Gyula alkalmazta 1940-ben a Fedics Mihály mesél c. könyvében, s tanítvá-
nyai – Dégh Linda, Kovács Ágnes, Erdész Sándor – folytatták a kutatásokat. 1940-ben indult 
az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény, melynek munkamódszere és szemléleti alapja az egyé-
niségkutatás volt – olvashatjuk Keszegnél. A nemzetközi folklorisztika a kutatási irányzatot a 
magyar iskola, budapesti iskola néven tartja számon.37

Ortutay Gyula Fedics Mihály mesél c. gyűjtésének előszavában írja, hogy a kötettel más cé-
lokat tűz maga elé, mint amilyeneket addig – 1940 előtt – általában megszokhattunk a magyar 
népmesei kiadványokban. A magyar népköltései gyűjtemények is – írja Ortutay –, hasonlóan a 
világszerte elterjedt módszerhez, a meseanyagot tetszés szerint csoportosították, s vagy jelezték 
a mesemondók személyét, vagy még azzal sem törődtek. A gyűjtők arra sem ügyeltek, hogy 
egy-egy mesemondó anyagát egy személyhez kapcsolják, vagy a mesemondó egyéniségének je-
lei megmutatkozására odafigyeljenek. Két példára hivatkozik, mint előzményre: Johann Rein-
hard Bünker és Kálmány Lajos gyűjtésére, akik már megnevezték mesélőjüket, és foglalkoztak 
személyével, amelyektől eltekintve a magyar gyűjtők eddig nem sok ügyet vetettek a mesei ha-
gyomány és a mesemondó közti összefüggésre. Érthető azonban, hogy a meséket motívumokra 
szabdaló, és a motívumok nemzetközi elterjedését vizsgáló tudományos érdeklődés korában ez 
az integráló szempont nem vonzotta nálunk sem a kutatókat.38 

Az 1930-as éveknél folytatom Mohay Tamás nyomán az életút kutatás kialakulásának törté-
netét. Az iskolázott néprajzkutatók számára már magától értetődő volt, hogy gyűjtött adataikat 
konkrét személyekhez kötik. Az „adatközlő” kifejezés is ekkor vált szélesebb körben elterjedtté. 
Az 1950-es évek végétől egyre nagyobb számban jelentek meg életrajzi beszélgetések, paraszti 
krónikák, feljegyzések, gazdasági naplók, önéletrajzok. Egy időben a szegényparaszti, illetve 
munkásmozgalmak története inspirálta a visszaemlékezések megszületését. A hatvanas évektől 
feldolgozások, elemzések is születtek, közülük alaposságát és további hatását tekintve kiemelke-
dik Fél Edit és Hofer Tamás Átányban végzett monografikus kutatása, amelyben egyre inkább 
előtérbe került a tárgyakkal élő ember, egyediségében éppúgy, mint gazdag kapcsolatrendszeré-
ben. Itt már fontossá válik a kulcsadatközlők saját egyéni élete is, nem csupán az egész közös-
séget reprezentáló kitüntetett személyekként tekintenek rájuk. A nyolcvanas évek végéig nem 
mondhatjuk, hogy akár az élettörténetek, akár az életpályák kutatása egyöntetűen polgárjogot 
nyert volna a néprajzi kutatás egészében. Azonban az érdeklődés egyik jele, hogy a hetvenes 
évek óta szinte folyamatosnak mondható a paraszti önéletírások és visszaemlékezések közlése. 
Önálló kötetek mellett gyűjtemények is napvilágot láttak, sokféle pályázati kiírás eredménye-
ként pedig archívumokban is ezres nagyságrendben állnak rendelkezésre kéziratos életrajzok. 
A rendszerváltást követően a legkülönfélébb társadalmi rétegekhez és csoportokhoz tartozó 
személyek visszaemlékezéseinek újabb reneszánsza következett.39

Az utóbbi évtizedek tudományainak figyelme tehát intenzíven ráirányult a kollektív és in-
dividuális életpályák, és azok narratív reprezentációja, az élettörténtek vizsgálatára. Alig van 
olyan tudományterület Keszeg Vilmos szerint, amely a maga terminológiájával ne definiálta 
volna újra pl. az élettörténetet, vagy a biografikus történetet.40

37 Keszeg 2011, 19.
38 Ortutay1940, 5-7.
39 Mohay 2000, 760-764. 
40 Jakab — Keszeg A. — Keszeg V. 2007, 7. 
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A nők helyzete, szerepe, feladatai, kötelességei a hagyományos paraszti életformában

„A magyar paraszttársadalomban a nemek elkülönült, aszimmetrikus és hierarchikus 
kapcsolata írható le, ami egyfajta kiegészítő szembenállásban valósul meg. A nemek szinte 
külön szférában mozognak a kulturális megkülönböztetés és elkülönítés következtében, s 
ez mindenre kiterjedő alapvonása a társadalomnak. Ebben a viszonyrendszerben bizonyos 
tevékenységeknek, erényeknek szimbolikus értéket tulajdonítanak, ami speciálisan férfi-
asnak, illetve nőiesnek nyilvánítja őket. Így a legtöbb erény nemhez kötődő, tehát egyfajta 
erkölcsi szereposztásban valósul meg. Mindezt egy merev munka- és hatalommegosztás 
tartotta életben, szinte a legutóbbi évtizedekig.”41 

„A szerepet Jávor Katalin tulajdonképpen nem másnak, mint a társadalmi státushoz 
tartozó, kulturálisan előírt viselkedésformának írja le, amelyet azonban a társadalom fel-
tételrendszere határoz meg. A paraszti társadalomban a nemi szerep a korosztályi szerep-
nél is meghatározóbb. Hogy mit tartanak ideálisnak e szerepekben? Ez mindenekelőtt 
a munka-és hatalommegosztásban elfoglalt helyük függvénye, s társadalmi sztereotípiák-
ban fejeződik ki.”42

„A paraszti társadalomban a gyermeket nem annyira általános emberi dolgokra nevelik, 
mint inkább arra a sajátos szerepre készítik fel, amelyet be kell töltenie a későbbiekben. A 
nemi szerepre való nevelés legfontosabb helyszíne a családi kör. Első sorban a szülők fela-
data ez a nevelés, hogy megtanítsák gyermekeiknek, hogy mindennek férfiasságot, illetve 
nőiséget kifejező szimbolikus értéket tulajdonítsanak.”43 

Hosszasan lehetne taglalni az asszonyi szerephez kapcsolódó magatartásformát, azonban rövi-
den összefoglalva, felsorolásszerűen így összegezhetjük az elvárt asszonyi erényeket, a kulturá-
lisan előírt viselkedésformát: állandó tevékenykedés, fáradhatatlanság, takarékosság, a család 
összetartása, érdekeinek képviselete, pozitív hírnév alakítása a család számára, férfi kiszolgálása, 
engedelmesség, azonban a háztartáson belül viszonylagos önállósággal is rendelkezett, türelem, 
hallgatni tudás, önfegyelem, segítőkészség, vallásosság hogy csak a legfontosabbakat említsük. 
Nehéz volt ennek az ideális asszonyi szerepnek megfelelni, rengeteg lemondással járhatott.44 
Erről részletesen olvashatunk Morvay Judit Asszonyok a nagycsaládban c. könyvében, ahol a 
nő szerepét a nagycsalád egységében és viszonyrendszerében minden oldalról vizsgálja a mátra-
aljai palócok körében.45 

S lássuk a konkrétabb női nemi szerephez tartozó feladatköröket is: a család a hagyományos 
társadalomban gazdasági egység; a fogyasztás és termelés oldalán egyaránt igen jelentékeny 
szerepet töltött be, valamint erős a nevelő és a társadalmi érintkezést alakító ereje is. Termelő 
funkciója kiváltképpen nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban, ahol a termelés minél több egyén 
együttműködését követelte meg. A földművelők esetében valóságos munkaszervezet a család. 
A családtagoknak kor és nem szerint megszabott feladatokat kellett teljesíteni – amelyek, Er-
dei Ferenc szerint, később a termelőszövetkezetben betöltött munkakört is meghatározták. A 
családfő osztotta el a munkát, irányított és felügyelt, személyes példával járt elöl. A legidősebb 
fiú a helyettese és a részletmunkák vezetőjeként működött; a családanya általában a háztartás, 

41 Jávor 2000, 623-624.
42 Jávor 2000, 623-624.
43 Jávor 2000, 670.
44 Jávor 2000, 629-636. 
45 Morvay 1956.
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aprójószág, a tehén és a tejtermelés dolgait végzi leánya vagy menye segítségével. A serdülő lány 
munkaköre a szövés-fonás volt, a legényeké pedig az elvégezhető kovács- és famunkák. Ez per-
sze egyéni családi háttértől, helyzettől függően változhatott, bővült. Kisebb lányok és fiúk álla-
tok őrzését kaphatták leggyakrabban feladatul, a lányok először kistestvér gondozásában tudták 
kivenni részüket.46 Ezen szerepek, illetve összességében a paraszti társadalomban elvárt asszonyi 
magatartásforma változása figyelhető meg a 20. században, az általam végzett vizsgálat alatt is. 

Ismerős terep és adatközlők

A női életutak témám vizsgálati helyszíne Gyermely, a település, ahol 15 éve családommal élek. 
Gyermely Komárom-Esztergom megye határán, a Gerecse dombjai közt elterülő község, lakó-
népessége körülbelül 1500 fő47. 

Rendkívül érdekfeszítő számomra ismerős, „hazai” a terepen dolgozni, akkor is, ha nem 
innen származom. 

Adatközlőimet igyekeztem ismerős fiatalok hozzátartozói közül kiválasztani, akik számára 
én sem egy idegen vagyok, így reméltem, nem kell megküzdenem a bizalmatlansággal, ami 
megnehezítheti a kutató dolgát. Tulajdonképpen sikerült is „kihasználnom” az ismerős terep 
előnyét, azonban hátrányairól is közelebbi képet kaphattam az interjúk készítése során.

A három hölgyet a 66 és 76 év közötti korosztályból választottam. A dolgozatban a kereszt- 
illetve becenevük használatában egyeztem meg velük: 

Jutka néni: a legidősebb, 1936-ban született református családban.
Magdi néni: 1939-es születésű, katolikus asszony.
Margit néni: 1946-ban született, szintén katolikus. Majdnem egy évtizeddel fiatalabb a 
másik két hölgynél, de története jól beilleszthető a kutatásba, egyáltalán nem nehezítette 
a gondolkodást, és konklúzióalkotást.

Az interjúkat – a Molnár Lászlótól vett pontokon végighaladva – egy-egy alkalommal, több 
órás beszélgetések során készítettem el, de mind hármójukhoz visszalátogattam egy rövidebb 
ellenőrző beszélgetésre a feldolgozás során felmerült kérdésekkel. 

Az irányított beszélgetések alatt Magdi néni, Margit néni és Jutka néni szívesen mesélt, na-
gyon közel engedtek életük eseményeihez. Minden kérdésemre válaszoltak, pedig igen szemé-
lyeseket is feltettem nekik – a Molnár László művében található kérdőíveket néhol kiegészítve, 
pontosan a személyesebb jellegű kérdésekkel. Láthatóan újra átélték a történéseket, amiket 
elmeséltek, ami sokszor boldog mosolyt, nevetést, esetenként könnyeket csalt az arcukra. Meg-
rendítő élmény volt számomra a velük eltöltött idő, a mögöttük lévő események, küzdelmek, 
szenvedések, örömök végighallgatása. 

Az interjúk 

Az interjúk a szociológiai nézőpontú Molnár László-tanulmány mellékletében található kiváló 
segítség alapján készültek – mint már volt róla szó, néhol kiegészülve egyéb kérdésekkel. Az 
interjúvázlat a szerzőség szerint elég nyitott és érzékeny az életút sajátosságainak feltárásához. 
Úgy készítették, hogy az egyedi esetekből tudjanak az általánosra következtetni, aminek követ-
keztében megvalósulhatott az egyéni életutak összehasonlítása is.48 Mindezek alapján mertem 

46 Erdei 1984, 383.
47 Helységnévkönyv adattár 2010
48 Molnár 1986, 16. 
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én is e néprajzi kutatáshoz bátran használni a tanulmány által nyújtott segítséget, a gondosan 
összeállított interjúvázlatot, ami jelentősen hozzájárult a dolgozat megvalósulásához. 

Ezen kívül természetesen rendelkezésemre állt a széles körű néprajzi szakirodalom a témá-
ban: az élettörténet, életút, önéletrajz stb. közlések, kutatásokból született leírások, elemzések, 
tanulmányok, kötetek. A teljesség igénye nélkül említem meg itt Páczkán Éva: Kopasz föld49, 
Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája50, Turai Tünde: Az életút végén51 köteteket, 
illetve a tanulmánykötetek közül segítségemre voltak például: Emberek, életpályák, élettörté-
netek52, Életutak és életmódok53

Jutka néni

Családi háttér: Földművelésből élő családban, Gyermelyen született Jutka néni. Édesany-
jáék cselédkedésből éltek, anyja hat elemi osztályt végzett, majd tizenkét évesen már Pesten 
cselédkedett. Ennek oka, hogy hat testvére mellett nem tudta a család őt is ellátni. Apja kö-
zépparaszti családból való volt, ő örökölt földet, amit kiegészítve pár holdon gazdálkodtak 
összeházasodásuk után a szülei. 

Jutka néni 1936-ban született, tulajdonképpen testvére nem volt, mivel az egyetlen rajta 
kívül halva született. Apja sokat katonáskodott, édesanyja elmondása szerint ezért nem vál-
laltak több gyermeket. Az anya félt, hogy magára marad velük. Egy „kis házban” éltek, bérelt 
földekkel együtt 15 kat. holdon gazdálkodtak, ami elegendő volt a család fenntartására. Abban 
a házban három generáció élt Jutka néni nagyszüleivel együtt.
Iskola: Hét évesen kezdett a gyermelyi (református) iskolába járni, nyolc osztályt végzett el, de 
a háború miatt csak tizenhat évesen tudta befejezni. 
A családban lányként végzett teendők: Lány korában tizenkét évesen kellett elkezdenie ko-
molyan besegítenie, „a határban” végzendő munkákba. Azon a nyáron már markot szedett. 
Ennek oka édesanyjának komoly lebetegedése volt (lábában és derekában fájdalmai munka-
képtelenné tették éppen aratás idején). Addig könnyebb, a ház körül végzendő munkákra fog-
ták csak be olykor. Egyéb munkák, amiket megemlített tizenkét éves korától rendszeressé vált 
feladataiban a kenyérsütés, tehénfejés volt, tehát a nők szokványos feladatai, amiket édesany-
jától tanult meg. 

Általános iskola után otthon, a gazdaságban dolgozott a szüleivel, az állatok körül és a föl-
deken. 

1955-ben szervezték meg Gyermelyen a téesz-t, a falu nagy része hamar belekényszerült, így 
Jutka néni családja is. 1955-ben lett Gyermely termelőszövetkezeti község, aminek alkalmából 
a falusiaknak nagy ünnepséget is kellett szervezni. 
Udvarlás, szórakozási, ismerkedési lehetőségek: 1955-ben ismerkedett meg Jutka néni leen-
dő férjével, Tóth Bélával, aki tizenegy évvel volt nála idősebb. A fiatalok szórakozási, ismerke-
dési lehetőségei közül az egyik, egy udvarban szokott történni vasárnap délutánonként abban 
az időben, amikor is a hozzáértő Papp Karcsi egész délután harmonikázott, és az ott összegyűlt 
legények és leányok táncoltak a muzsikára az udvaron. Itt kezdett el neki udvarolni a férfi, aki 
egy évvel később feleségül vette. Férje tehetősebb, középbirtokos – 25 hold földdel rendelke-
ző – szintén református családból származott, a nyolc elemit nem egyben végezte, de tovább 

49 páczkán 2002.
50 Győri 1975.
51 Turai 2004.
52 Jakab — Keszeg A. — Keszeg V. 2007.
53 Szabó Á. Töhötöm (szerk.) 2002.
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képezte magát az után is. Több gazdatanfolyamot elvégzett felnőtt korában, már munka és 
családalapítás alatt. 

Már 1955-ben a „kis téesz” elnöke volt Tóth Béla, de az egyesített nagy téesz elnöke is ő lett 
az 1959-es újraalakulás után. 
Házasság, lakásviszonyok: 1956 januárjában esküdtek meg. Először férje szüleihez költöztek, 
itt a fiatal pár kezelte a pénzt, férje volt a családfő, majd fél év múlva Jutka néni szüleihez kerül-
tek. Itt négy generáció élt együtt, mert az asszony nagyszülei is velük voltak még, a nagypapája 
1959-ig, a nagymamája 1961-ig élt, s szintén az ifjabb nemzedéké volt az irányító szerep. Jutka 
néni szülei rengeteget segítettek a néni fiatalasszonysága idején az otthoni teendőkben, mert 
férje rendkívül elfoglalt volt. Jutka néninek 1956-karácsonyán született első gyermeke, Judit, 
1958 májusában Béla. A négy generáció – nyolc ember – két szobában kellett elférjen. Úgy 
helyezkedtek, hogy ő és a férje, plusz a gyerekeik egy szobában négyen, illetve szüleik, nagyszü-
leik a másik szobában négyen. Ez a ház, amiről mesélt, a mostani háza melletti ház, már nincs 
a család birtokában. (Egyébként a Jutka néni jelenlegi háza mellett áll lánya és családja háza, 
felette pedig a fia és családja lakik.) Ahol jelenlegi háza áll, az régi épülethez tartozó szérű volt, 
itt álltak kazlak, itt volt a „polyvaház” (a magok héja, amit a cséplőgép kidob, ezt a tehenek 
eledelébe keverték a szárral együtt54), illetve a pajta, amit oldalról vesszőből font falak alkottak 
és fedett volt. Az istálló a ház folytatása volt, a pajtául pedig egy oldalról nyitott, csak felülről 
fedett épület szolgált, de a benne tárolt széna és lucerna számára alkalmas, mert azokba „nem 
kap bele olyan könnyen a szél”. A többi területük a határban volt. 1974-ben kezdték el építeni 
ezt a házat, amiben most is él Jutka néni; tehát a férje belefogott, hogy külön költözhessenek. 
Szülei a másik házban maradtak. Miután apja meghalt, azt eladták 1986-ban, és Jutka néni 
anyja hozzájuk költözött. 

A gyermeknevelés a háztartásbeli munkák ideje nagy részét lekötötték, és járt a téeszbe is 
dolgozni. 1974-ben már Béla is elment Esztergomba, a Dobó Kata Gimnázium. Minden va-
sárnap látogatták a gyerekeket, ők csak havonta jöhettek haza. Béla: matektagozaton, Judit: 
kémiatagozaton végzett. Érettségi után mindkét gyerek vidéki egyetemre, főiskolára ment to-
vábbtanulni.
Munkahely: 1974-től az üzemi konyhán – konyhai kisegítő titulusban tizennégy évig. Akkor 
nyílt a konyha, felvételt hirdettek, így jelentkezett ő is, hogy lekösse magát valamilyen tevé-
kenységgel. Addig fel sem merült a munka gondolata köztük (hogy a feleség is dolgozzon), de 
ekkor már abszolút támogatta ezt a férj is. Sütni-főzni nagyon szeretett, egyéb lehetősége pedig 
a gyárban lett volna három műszakban gyári munkásként (beszélt a melléküzemről, ami va-
sipari termékkel foglalkozott – ebben is dolgoztak már a nők, pl.: Margit néni is). Tehát sokkal 
testhezállóbb volt a konyhai munka, és így a háztájira is volt ideje. A munkahelyén a többiekkel 
jól kijött, szeretett ott lenni. Egy ideig felvettek egy szakácsot Pestről, aki nem tudott nekik sok 
új dolgot mutatni ételkészítés terén, csak az adagok kimérését kellett megtanulni tőle. Ötvenöt 
évesen nyugdíjba ment Jutka néni. 
Munka otthon: Nagy háztáji gazdasággal rendelkeztek, annak a gondozása is az ő feladata volt 
a házassága után, férjének nem volt rá ideje. Ebédidőben tudott csak együtt lenni a család, a 
férje sokszor csak későn este jött haza a hosszú munkanapok után. A háztáji munkában és a 
gyereknevelésben szülei még tudtak neki segíteni. Termeltek szőlőt, krumplit, kukoricát, ap-
rógabonát, tartottak állatokat. Mikor nagyobbak lettek a gyerekek, őket is befogták segíteni a 
háztájiba, könnyebb munkákba. Még a mai napig megmaradt ez a minta a családban, Jutka 
néni unokái is rendszeresen besegítnek hétvégén vagy nyáron a kerti munkákban is, pedig 
mind Budapesten laknak albérletben, és egyetemre járnak.

54 Judit néni közlése alapján.
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Gyermelyi tésztagyár: 1971-ben megszületett a tésztagyár gondolata – állítása szerint férje 
ötlete volt. A baromfi telepekre épült, a sok tojásra, úgymond azokból nőtt ki. (Kablás, itt ser-
téstelep is volt, illetve Szeszgyár a két telep neve a mai napig). A férje vezetése alatt (Tóth Béla) 
kezdtek el épülni a gyár első épületei, az irodák. Tóth Béla 1988-ban ment nyugdíjba, akkorra 
már a malom is épült. A fia vette át az irányítását, az Rt. vezetését. A gyár akkor sokkal több 
embernek adott munkát, mint most, nem volt olyan modern technológia, ami mára az ember 
keze munkáját gépekkel pótolja. 
Szabadidős tevékenységek: üdülni jártak évente egyszer a téeszes üdülési lehetőségekkel Ta-
tabányára, és Harkányba, a ’60-’70-es évektől országos kirándulások keretében Egerbe, Deb-
recenbe is eljutottak.

Férje 1992-ben halt meg, cukorbeteg volt, de előtte még megszületett mind a négy unoká-
ja. Férje halála után a gyerekei támogatták, a fiáék (szintén Béla, akinek legidősebb fia is Béla) 
még nyolc évig ugyanabban a háztartásban maradtak, csak utána mentek tovább, Jutka néni 
otthonától kicsit feljebb épített külön házba. 

Jutka néni nyugdíjas korában segít a gyerekeinek, vigyáz az unokákra, süt-főz, és a házhoz 
közel van egy darab földje, amit művelhet az óta is – a többit jórészt eladták – illetve gyümölcs-
fáik is vannak. A kert és a család többnyire lekötik őt.

Magdi néni

Születés, családi háttér: 1939-ben született, Gyarmatpusztán. (Közigazgatásilag – régen taná-
csilag – Gyermelyhez tartozó, de sokáig saját iskolával, bolttal, mai napig saját kápolnával ren-
delkező néhány házas településrész, mely Gyermelytől néhány km-re fekszik. Hasonló helyzetű 
a Szőlő-hegy, amely Gyermely és Gyarmatpuszta közt emelkedő kis hegy.) Második gyermek 
három fiú között. 

Apja uradalmi erdész, „jáger” volt a Sándor Móric birtokon (németes nevén Metternich 
birodalom). A szakképzettség alsó szintje volt, amit édesapja elért, de a munkájával havi fizetés, 
fejadag, illetményfa, 1 hold illetményföld, plusz saját föld (ami apránként jött össze) járt. Ma-
gasabb színvonalon életek az átlagnál, pont annyira, hogy hiányt nem szenvedtek semmiben.

Az uradalmi birtokhoz hatalmas terület tartozott, a gyarmatiak ott voltak cselédek. Az ura-
dalmon dolgoztak – egész évben az tartotta el őket, állandó munkaviszonyt jelentett. Gyerme-
lyen a parasztok (kis, közép) illetve napszámosok voltak többségben, a napszámosok pedig csak 
idénymunkát kaptak. 

Magdi néni édesanyja hat osztály elvégzése utána Bicskén varrni tanult, szakképzett varrónő 
lett (varrt pl.: hagyományos falusi viseletet, ágyneműt). Otthon dolgozott, ezen kívül végezte 
természetesen a házkörüli munkákat, illetve bérmunkákat is vállalt pl.: harmados kukorica, 
(bérbe kapálás), amikor minden harmadik mázsa az övék lett. Volt, hogy két-három holdat 
vállaltak el, a jövedelem miatt. 
Szülői ház: Először szolgálati lakásban laktak, amit édesapjuk kapott az uradalomtól, majd a 
nagyszülők jelentős közbenjárása révén 1942-ben építettek egy szoba, konyha, spejz, tornácos 
L alakú kis házat, amihez előkert is tartozott. Később a szülei építettek hozzá két szobát. Eb-
ben a házban élt együtt három generáció. Ő általában a szülőkkel egy szobában lakott, a fiúk 
osztoztak, és a nagyszülőknek juthatott egy külön szoba. Az ő szülei az igényesebb réteghez 
tartoztak, igyekeztek egy magasabb életszínvonalat biztosítani a családnak. 
Gyermek- és ifjúkor: Gyermekként kb. nyolc évesen kezdett el segíteni. Addig hagyták, hadd 
legyen ténylegesen gyerek. Először a kisebb testvérre való felügyeletet bízták rá. Ezen kívül a 
ház körüli könnyebb munkákat (az édesanyának való segítést), pl.: a kukorica sorok kapálása, 
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állatok etetése, vízhordás a kútról.
Ahogy ő mondta, nagyon szerető szülei voltak, akik mindent megtettek a gyerekeikért, és 

a munkától is igyekezték kímélni őket, amikor csak lehetett, de nyilván ha szükséges volt, be 
kellett vonni minden családtagot. Egyébként Magdi néni magától segített, mert sajnálta az 
édesanyját, nem bírta volna tétlenül nézni, ahogy az állandóan dolgozik. Ő, mint egyedüli 
lány, mindent megtanult édesanyjától. Először könnyebb, kisebb feladatokat kapott, egy idő 
után pedig már anyja helyett is tudott dolgozni. Még emlékszik a tanulás folyamatára (pl.: mo-
sogatásnál milyen edényben hány liter vizet használjon, milyen hőmérsékleten). Háztartási és 
ház körüli női munkaként sorolta fel: állatetetés, mosás, vasalás, főzés, valamint a tradicionális 
női szerepet, feladatokat is hozzátette: család összetartása, otthon, melegség megteremtése. 

A nagyanyja szintén tanítgatta. Ő nagyon pedáns asszony volt, precizitásra nevelte. Ahogy 
ő visszaemlékszik: a gyerekét „(Gyarmat)pusztán minden szülő nagyon szerette, érték volt”. 
Iskola: 1945-től járt négy évig Gyarmatpusztára, ott osztatlanul működött a nyolc osztály 
egy tanárral, majd az apja átíratta Gyermelyre, ahol két osztályonként voltak összevonva a 
csoportok, és minden két osztályra jutott egy pedagógus. Az igazgató is tartott órákat, tehát 
összességében színvonalasabb képzés folyt Gyermelyen. Itt fejezte be a nyolc általánost, majd 
Esztergomba ment a Balassa Bálint Tanítóképző Intézetbe. Ez öt éves képzést jelentett, négy év 
tanulással, egy év gyakorlattal, és ezek elvégzése után kaphatott diplomát. Ott kollégista volt, 
egy hónapban egyszer engedték őket haza az iskolából. A honvággyal eleinte küzdött, de szinte 
otthonuknak érezték azt a helyet is, annyira szerettek ott lenni. Nagyon nagyra becsüli a mai 
napig tanárait, akik türelemmel, elhivatottan és gyerekközpontú szellemiségben, de jól képez-
ték őket, s példaképeiként tekint rájuk az óta is.

A környezetében élő, vele együtt elemi iskolába járó lányok közt nem volt általános, hogy 
továbbtanultak volna. Több út állt előttük: munka az otthonhoz közel, az állami gazdaságban, 
az 1950-es évekig cselédkedés Pesten, a gyárak kiépülése után jelentősen nőtt a munkahelyek 
száma, illetve polgári álláslehetőségek is elérhetőek lettek a tanultabb, törekvő paraszti szárma-
zású fiatalok számára. Szüleik tehát a még hagyományos önellátó életformát tudták folytatni, 
ez a generáció viszont szétszéledt, sokan a szülőfalut is elhagyták, teret hódított a polgári élet-
forma itt is. 
Munka: tíz éves korában már maga vágyakozott egy kis pénzkeresésre: ő, és a vele egykorú 
gyermekek kis napszámosok lehettek az uradalmon. Végzendő feladataik: csemetekapálás, er-
dészeti utak kapálása, tisztítása, gyomtalanítás, vízhordás. (Később, amikor jött az állami gaz-
daság, abban a kukoricát, illetve a takarmányrépát kapálták.)

Édesanyjának már pedagógusként, saját jövedelme megszerzése után is segített pl. kapálni, 
amikor csak kellett. Igyekezett könnyíteni az életén, a saját élete megnehezítése árán is.

Első munkahelyén pedagógusként 1957-től dolgozott. Miután végzett a főiskolán, rögtön 
talált munkát. Gyermelyen tanított két évet, két osztályt összevonva (3-4.), ez negyvennégy 
gyereket jelentett. Majd tíz évet Gyarmaton töltött az iskolában, az 1-4. osztályt vitte, ele-
inte csaknem ötven gyerekkel, majd ezek száma csökkent (főleg az elköltözések miatt sokan 
elhagyták Gyarmatpusztát fejlődésének elmaradása miatt). Mikor már csak tizennégyen ma-
radtak, bekörzetesítették a gyarmati iskolát Gyermelyre, s ott 1969-től dolgozott. Itt is alsós 
osztályokkal foglalkozott, eleinte az 1-3.-at összevonva, ami kb. harmincöt gyerek volt, majd 
kapott egy tiszta első osztályt. Gyermelyen annyiból jobban szeretett lenni, hogy itt nem volt 
olyan egyedül és olyan elzártan, mint Gyarmaton, voltak kollégák, jó kis közösség; társasága 
lett Magdi néninek. 

57 évesen elküldték nyugdíjba. Ő még dolgozott volna, de a Zsolnai módszer csődje miatt, 
nagy lett a tanárfelesleg, és el kellett küldeni pedagógusokat. Ezután még sokszor visszahív-
ták eseményekre, ami jól esik neki. Majd az óvodában tudott délutánosként még három évet 
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dolgozni, ami után négy évre Tarjánba vették fel napközis tanárnak. Ez több szempontból is 
jó volt, hisz lánya is ott lakott, sokat tudott neki segíteni. Persze alacsony fizetéseket kapott, 
de ő nem is azért csinálta, hanem mert még túl aktívnak és munkaképesnek érezte magát az 
otthon-üldögéléshez. 

2003-ban onnan is eljött, és azóta lefoglalja magát a családdal, unokákkal, a kertje  
művelésével.

Neki álma volt, hogy pedagógus legyen, fáradhatatlanul tanított 39 éven keresztül, tapaszta-
latait ma is észben tartja, meg is osztotta velem fő megfigyeléseit. 
Házasság: Férjével gyerekkoruktól ismerték egymást, egy osztályba jártak, másfél évvel volt 
idősebb nála a szintén katolikus férfi. Viszonylag későn kezdett el udvarolni. A fiatalok közös-
ségi programjai alatt alakult ki ez a szerelem, de a színdarabjátszást kiemeli, mert szülei is egy 
ilyen alkalommal kerültek közelebb egymáshoz. Esténként, mikor összejöttek a fiatalok volt 
filmvetítés (keskenyfilm), voltak bálok, lagzik, ezek alatt mind mélyebb lett a szerelem. De 
Magdi néninek nagyon sok udvarlója volt, szép és tisztességes lány volt, nem is „hagyta magát 
bolondítani”. 

1958-ban már fogadta a fiú udvarlását, addig azért nem, mert az iskolát mindenképp be 
akarta fejezni. Először a pedagógusi pályára lépett, és utána jöhetett a magánélet. 1958-ban 
rögtön elment katonának az udvarlója két évre, és Magdi néni becsülettel megvárta, hiszen sze-
rette őt. Pedig sokan „csapták neki a szelet”, kapott igazán „kedvező ajánlatokat” is. Aztán még 
két évig udvarolt neki a fiú. Egyszer azonban összevesztek néhány hónapra a szexuális meg-
tartóztatás miatt. A legény kifogyott a türelemből. Magdi néni azonban nem magát kérette, 
vagy nem vallási okokból nem engedett, hanem egyszerűen ki akarta várni mindennek a sorát. 
Illetve benne volt neveltetése miatt, hogy addig nem adja oda magát, amíg nem biztos benne, 
hogy utána el is veszik. Pedig szerette azt a férfit nagyon, és hűséges is volt hozzá. Meggondolt, 
felelősségteljes és érett lány volt. Vonakodására azonban megharagudott a fiú, és elhagyta Mag-
di nénit. Megismerkedett mással, akit el is jegyzett, de nem volt vele boldog, mert Magdi nénit 
szerette, aki sokkal különb nő volt. Úgy ment Magdi nénihez bocsánatot kérni, hogy már az 
esküvő napját is kigondolta, viszont akkor, hat héttel az esküvő előtt meg is történt az együttlét, 
az esküvő eltervezésével már nem félt Magdi néni sem.
Férje foglalkozása bányagépész, bányamérnök volt, de „szinte mindenhez értett”, nagyon 
ügyes keze volt. A gépekhez értett mindenekelőtt, de tudott vakolni, csempézni, találékony is 
volt. Apja kovács volt, így a fia is értett hozzá, ezen felülszerelt autót, összeállított fűrészgépet, 
betonkeverőt is. Rendkívül sokat jelent, ha egy férfi így el tudja látni az esetlegesen felmerülő 
problémákat, és ilyen téren is hatalmas veszteség volt a halála. 

Dolgozott Tatabányán, Zsámbékon a Pest Megyei Műanyag Feldolgozó Vállalatnál (Pemü), 
a Bajnai Tálcaüzemben volt ezután, és onnan hívták át a Gyermelyi Tésztagyárba. Mű- és üzem-
vezető volt mindenhol. Nagyon jól dolgozott, általában el is ismerték a munkáját, és magasabb 
beosztásúként viszonylag jól keresett, a két felnőtt fizetése együtt kielégítette az elvárásokat, 
színvonalas életet biztosított. 
Lakás: először Gyarmatpusztán pedagóguslakásban életek, majd mikor Gyermelyen kezdett 
dolgozni Magdi néni 1969-ben, Gyermelyen kaptak szolgálati lakást (mai napig abban él). De 
az asszony saját otthont szeretett volna. Végül felajánlotta nekik az akkori tanács, hogy ked-
vezményesen vegyék meg a lakást, amely elég korszerűtlen volt, s jelentős munkálatok várták a 
tulajdonosait. Ez a kedvezmény egy kölcsön volt, amelyet huszonöt év alatt kellett volna visz-
szafizetni eredetileg, de ők hamarabb visszafizették. Ezután jött a korszerűsítés, felújítás, csino-
sítás, ezt már teljesen önerőből, spórolt, megtakarított pénzből végezték. Nagyon sok minden 
a férj keze munkáját dicséri. Bevezették a vizet, villanyt, az előszoba egy részéből fürdőszobát 
alakítottak ki. 
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Terhesség, család: az első két gyerek születésénél még nem volt GYES, tehát húsz héttel a szü-
lés után ment vissza dolgozni az újdonsült anyuka. Csak a harmadik gyerek szülésének idejére 
vezették be, s maradhatott otthon három évet. Édesanyja, aki a Szőlő-hegyen lakott, sokat 
segített neki, vigyázott a gyerekekre, amikor kellett. Magdi néni pedig viszontsegített, amikor 
csak tudott a ház körüli teendőkben, mezőgazdasági munkákban. A férj három műszakban 
dolgozott, nem igazán volt otthon. Három gyermekük született tehát: 1963-ban Feri, 1964-
ben Hajni, 1972-ben Szilárd.

Magdi néni férje 42 évesen meghalt szívinfarktusban. Még most is sír, amikor beszél róla. 
A legkisebb gyerek akkor nyolc, Magdi néni pedig negyvenegy éves volt. Onnantól a gyerekek 
felnevelése volt a cél, amit kitűzött, ezért küzdött, és rettenetesen nehéz volt. Mindent egy 
tanári fizetésből nem tudott kihozni, így mellékjövedelemre volt szüksége. Vállalt napközit, 
helyettesítést, mosott focimezeket, táboroztatott; mindent elvállalt, amit csak tudott, hogy 
a gyermekeinek megadhassa a biztos egzisztenciát. Másik párt nem mondta, hogy választott 
volna. Sokan közeledtek hozzá, de aki neki is megfelelt volna, annak a három gyerekkel volt 
problémája. Volt udvarlója, de ő felelősségteljes emberrel osztotta volna meg az életét, olyannal 
soha, aki nem törődik a gyerekek sorsával. Először azt határozta el, hogy amíg a legkisebb is 
nem lesz olyan korú, hogy megértse a helyzetet, addig nem is tervez semmi ilyesmit. Utána 
pedig már nem igazán talált megfelelő partnerre. Valójában szerelmes maradt élete párjába. Az 
apósát is ellátta (heti 3 napra főzött, ugyanúgy, mint az sógornői) még férje halála után tizenhá-
rom évig, amiért cserébe semmit nem kapott – nem is várt – semmit, hanem csak a férje miatt, 
hogy az „ne forogjon a sírjában.”

Ahhoz, hogy a férj hiányát pótolja természetesen szüksége volt segítségre. Anyagi segítséget 
senkitől nem fogadott el. A gyermekeit bevonta a munkákba, amibe csak tudta, és amibe nem 
sajnálta. Ez közös érdek volt, azok pedig rendesek voltak, jól neveltek, megértették, mire miért 
van szükség. Baráti kezek segítségét, a falu összetartó erejének jótékony hatását természetesen 
érezte, szüksége is volt rá.

A gyerekeinek minden további nélkül biztosította a körülményeket ahhoz, hogy továbbta-
nuljanak, értelmiségiek legyenek, valahogy mindig megvoltak végül. Lett két nyomozó, és egy 
tanító a gyermekei közül. Az egyiknek két diplomája is van. Magdi néni még akkor is igyeke-
zett anyagilag segíteni nekik, amikor felnőttként saját otthont alapítottak. 

Margit néni

Családi háttér: 1946-ban született. Édesapja pilisszántói születésű, anyja gyermelyi. Buda-
pesten ismerkedtek meg, s Gyermelyen telepedtek meg. Margit néni az ötödik és legkisebb 
gyermek testvérei közt, két lánytestvére meghalt kisgyermekkorában. 

Gyermely és Gyarmatpuszta közt lévő Szőlő-hegyen állt a családi ház. Két szoba, konyha 
és egy kamra alkotta, volt, hogy három generáció élt benne, ő általában a szüleivel aludt egy 
szobában. Édesapja cseléd volt, e mellett kb. 1 hold földön gazdálkodott, annyi volt a saját 
területük, amin a „maguknak valót” termelték meg. Ezt „kapálóföldnek” hívta, mert rajta ku-
koricát, burgonyát, szőlőt termesztettek, illetve egy kis veteményesben zöldséget műveltek, egy 
sávjában pedig gyümölcsfák álltak. Ezen kívül állatot is tartottak: disznót, kacsát, néha libát. 
Ma a szülői ház és a hozzá tartozó terület helyén négy víkendház áll. 

Apja idénymunkákat a tornyópusztai állami gazdaságban vállalt, illetve a gyermelyi tehető-
sebb, nagyobb birtokkal rendelkező földbirtokosoknál is. Később, mikor Margit néni nyolc-ki-
lenc éves volt, a férfiaknak a családban – tehát apjának és két bátyjának – lehetőségük nyílt 
Tatabányán a kőfejtőben munkát vállalni. Három műszakban, felváltva jártak. Margit néni 



Első Század 2013. tavasz

I I I  1 7 2  I I I

ismer tőlük néhány nótát, rigmust, mondókát, amit a kőfejtők munka közben, annak össze-
hangolására énekeltek. Édesanyját egész nap lefoglalta a háztartás, a férfiak kiszolgálása, és a 
kert. Margit néni kb. kilenc évesen kezdett el érdemben segíteni neki. Mindent segített, amit 
csak tudott: locsolni, kapálni (10-12 éves korától), mosni, főzni, mosogatni. 
Iskola: Gyarmatpusztán végezte el a nyolc általános osztályt, 1960-ban fejezte be. Ezután nem 
tanult tovább, „kimaradt” az iskolából. A fodrász szakmát szerette volna tanulni, de nem tudta 
elkezdeni, mert nem volt protekciójuk. Ez lett volna szükséges ahhoz, hogy felvegyék; így azt 
javasolták neki, hogy várjon egy évet, de végül nem ment oda kitanulni a szakmát. Zsámbékon 
lett volna a képzés (kb. 15 km a Szőlő-hegytől) és édesanyja nem akarta, hogy az egy szem lány 
„messze kerüljön” otthonról. 
Első munkák: 1961-1963-ig a gyarmatpusztai uradalmi erdészetnél vállalt idénymunkákat 
nyaranta – mint Magdi néni. Csemetézni, sarlózni, locsolni, ösvényeket gyomlálni tudtak a 
fiatal lány munkavállalók, ez jelentett nekik egy kis jövedelmet, a munka pedig helyben volt. 

1963-tól egy évig Pestre járt egy Hubertus nevű étterembe dolgozni, elmondása szerint 
„kézilány” volt, mindent dolgozott a konyhán. Gyermelyről járt be minden nap, ez rendszeres 
hajnali (4 órakor) kelést jelentett. 1964-ben férjhez ment, így ezt a munkát feladta. Lánykorá-
ban anyjával együtt készítették ki a stafírungját: két garnitúra ágyneműt, amibe beletartozott 
négy párna, két kispárna, két dunyha, illetve tizenkettő darab konyharuha. Volt emellett egy 
teljes hálószoba bútorzata, amit szintén vitt a házasságba.
Udvarlás: Első férje gyermelyi volt, öt évvel idősebb Margit néninél, gyermelyi bálban ismer-
kedtek meg. Tizennégy éves korától járt bálokba, ő a fiatalok szórakozásának ezt a formáját 
emelte ki. Első nagy szerelme volt a férfi, három évig tartott az udvarlás, Margit néni azt gon-
dolta örökké tart. Férje katonaságban töltött két évet és négy hónapot, ez idő alatt leveleztek. 
Ez az idő benne volt az udvarlással töltött három évben. A szexuális megtartóztatás, ami Margit 
néninek evidencia volt házasság előtt, alapvető erkölcsi értékrendjéhez tartozott, itt is problé-
mát okozott, és összeveszéshez vezetett. A férfi a házasságig „járhatott” máshoz – ha volt, aki 
hagyta – akitől egyebet nem akart. A lánykérés megoldást jelentett ez esetben is, s végül ő sem 
szűzen ment férjhez. De amikor engedett, akkor már biztos lehetett párja hűségében, és ez volt 
a fontos. 
Házasság, lakásviszonyok: Összeházasodásuk után a férje szüleihez költöztek először, itt kap-
tak egy szobát. Egy konyhán volt Margit néni az anyósával. Az anyós volt az „úr” a háznál, 
nem a gazda. Már megnősült fia is neki adta oda minden hónapban a fizetését – mikor inni 
kezdett, már csak kevesebbet. Margit néninek senki nem adott pénzt. Két évet töltöttek itt 
így, utána külön részbe költözhettek azon a házon belül. Eddig tartott, még a lezárt két szobát 
felújították, kicsinosították. 
Gyermekszülés: közben 1965-ben megszületett első gyermekük, Cili, majd ’69-ben Anikó. Az 
első gyermek után mennie kellett volna dolgozni, mivel még nem volt GYES. Anyósa azonban 
nem akart otthon maradni a kicsivel, és a háztartást is ellátni, így – mivel valamelyiküknek 
mindenképpen dolgozni kellett a téeszben – Margit néni maradhatott otthon a gyerekkel. Ké-
sőbb pedig a Szőlő-hegyre vitték fel, Margit néni anyukájához egész hetekre, és hétvégére vitték 
csak haza a kis Cilit. Anikó születésekor már bevezették a GYES-t.

1973-ban vették meg azt a házat, amiben jelenleg is él a néni, és fia. Az apósáék házában 
pedig fiatalabb lánya és annak családja él. 
A férje foglakozása kőműves volt, művezető, állítása szerint szakvégzettséggel rendelkezett, 
amit Pesten kapott, de Margit néni ebben soha nem volt biztos. Szerinte „a papírját megvette”. 
Férje egyébként nagyon törekvő, ambiciózus ember volt, igyekezett minél magasabb beosztásba 
kerülni a téeszben. Többször volt művezető, azonban rendszeresen lejjebb rangsorolták, és újra 
meg kellett küzdenie a magasabb beosztásért. Ez nagyon megviselte lelkileg, alapvetően termé-
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szete miatt. Ezen kívül anyagiakban is megérezték a sok lefokozást, kettőnél több gyermeket 
ezért nem is akartak már vállalni. A férfi ötven ezer forint kölcsönt vett fel a gyártól a frissen 
vásárolt házra, hogy felújítsák. Segítséget nem kaptak az új otthon megteremtéséhez. Bizony-
talan lelki állapotára Margit néni férje az alkoholban keresett vigaszt, ami tovább rontotta a 
helyzetet, és depressziója az öngyilkosság gondolatáig vezette, amivel gyakorta „fenyegetőzött”. 
Az első férj halála: Harminchárom évesen vetett véget önkezével életének. Előtte rengete-
get ivott, majd elment hazulról, és amikor nem tért vissza este, felesége és néhány falubeli 
keresni kezdték. Másnap találtak rá, az erdőben (egy 160 centis bokorra akasztotta föl ma-
gát). Margit néni egész éjjel kereste volna, de a sötét miatti eredménytelenség következtében 
voltak kénytelenek másnapra hagyni a kutatást. Az orvos megnyugtatta Margit nénit, hogy 
ha meg is találják az éjjel során, és még életben van, segíteni nem nagyon tudtak volna 
rajta, mert már egyáltalán nem akart élni a férje. Az elfogyasztott alkoholmennyiség, és az 
önmagában való kártétel következtében pedig már nem is lett volna soha egészséges, hanem 
a kórházban tehetetlenül fekvő férfi, ami valószínűleg a lehető legrosszabb dolog lett volna 
mind önmaga, mind családja tekintetében. 

Margit néni igyekezett nem összeomlani. Még nem volt harminc éves és két kisgyermeket 
kellett ellátnia. Egyedül kereste a pénzt, látta el a háztartást, művelte a kertet – állatokat is 
tartott – és kezdett bele a lakás felújításába, kibővítésébe. 

Dolgozott a téeszben: répatermesztési munkálatokkal kezdte, a tésztagyárban három évig 
három műszakban tojástörést végzett, 1971-től baromfitelepen (akkor még első férje élt, és 
ő is ott dolgozott), illetve 1980-87-ig a másik baromfi telepen, dolgozott a tésztagyár mellé-
küzemágában, a „vasrészlegben” majd Felsőőrsön a sertéstenyésztő élelmiszeriparhoz csatlako-
zó munkahelyen, végül innen tudott elmenni nyugdíjba, amikor a munkahely megszűnt. Erről 
a lehetőségről hallomás útján szerzett tudomást, a nyugdíjazásra ez a kilátása volt, és sikerült is. 
Újabb kapcsolat: Margit néni azonban nem maradt férfi nélkül első férje halála után. Ere-
detileg nem állt szándékában újból férjhez menni, nem is hitte, hogy bárki – két gyerekkel az 
első férjétől – érdeklődne iránta. Azonban udvarolt neki egy nála 10 évvel fiatalabb, szomori 
(Szomor: Gyermellyel szomszédos település) származású ember. A munkahelyen ismerkedtek 
meg, először nem is vette komolyan a közeledését, de a férfi jelezte komoly szándékát, aminek 
lassan hinnie kellett. Járt a házhoz István, így lassan a gyerekek is megszokták, de a falu „rossz 
nyelve” azért szájára vette Margit nénit.

Az első férje halála után az asszony egyedül fogott a lakás felújításába, bővítésébe, fürdőszoba 
építésbe. A mesterembernek ő segített, hogy ne kelljen segédmunkásokat fizetni; megmutatta 
azt a részt, amit ő betonozott a saját kezével. De a felújítás befejezésében már segítsége volt az 
új udvarló, István. Az első férj által a házra felvett kölcsönt is ő segített törleszteni az egyedül 
maradt asszonynak. 1977-ben odaköltözött Margit nénihez. A gyerekek is elfogadták, először 
a kisebbik lány, Anikó. István pedig nagyon lelkiismeretesen és szeretettel bánt velük, szoros 
kötelék alakult ki köztük; „barátjuk lett”– ahogy Margit néni fogalmazott. 

Közös életük tervezésébe közös gyermek elképzelése is beletartozott. Ikreket szerettek volna, 
végül egy fiuk született, Pityu. 

Az „új” társ harminchárom(!) éves korában, 1992-ben kapott két infarktust és szívműtéte 
volt. Újraélesztése után bent tartották a kórházban, a műtét is veszélyes volt akkor; nagyon 
nehéz időszak volt ez ismét Margit néni számára. A szívbetegség innentől fogva a férfi egész 
életére kihatott. Ahogy lenni szokott hasonló esetekben, nagyon szentimentális, érzelgős lett, 
és nagyon bántotta, hogy ilyen fiatal, erős férfikorban munkaképtelenné vált. Nem erőltethette 
meg magát, nagyon kellett vigyáznia a szívére. 
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Az „új” társ foglalkozása végzettsége alapján: minden mezőgazdasági gépre szerzett jogosít-
ványt különböző tanfolyamokon, és ő is a téeszben dolgozott. Aztán leszázalékolták a mun-
kahelyén, nem vezethetett soha többet ilyen veszélyes gépeket, s néznie kellett, ahogy Margit 
néni, a nő, küzd a család fenntartásáért, mindezt úgy, hogy harminc éves alig múlt a férfi. 
Ezzel Margit néninek nem volt baja, a munka sosem bántotta. De azért természetesen nehéz 
volt, anyagilag is „nyűglődtek”. Az rosszabb volt a nőnek, hogy látta párján a tehetetlen dühöt 
és a boldogtalanságot. Ekkor szerzett Pityunak a Gyermely Rt.-nél könnyebb munkát. Kicsit 
söpörgetett a magtár körül, illetve lehetett éjjeliőr egy héten néhány alkalommal. Ez megnyug-
tatta a férfit, nem érezte magát olyan feleslegesnek. 
Szabadidő: Sok kirándulást is tervezett és szervezett Pityu a családdal. 

Az anyagiakban jelentős segítséget jelentett, amikor a téeszt eladták a kommunizmus idősza-
ka végén, és abból részvénytársaság lett. Ez Margit néniéknek is pénzt jelentett, kb. egymillió 
forintot. Ebből vettek például autót, ehhez nyúlhattak szükség idején. 

Az alkohol szerepe: Margit néni beszámolt „nagy bűn”-éről. Volt egy időszak, amikor a 
nehézségekre alkoholban próbált vigaszt keresni. A második szerelme elvesztésének kilátásba 
kerülése után kezdett el inni, elkeseredése, sok gondja következtében nyúlt az ital után. Nem 
elég, hogy egyedül maradt két kisgyerekkel és rengeteg gonddal, munkával – a családfenn-
tartáson kívül saját kertjüket és állataikat (volt, hogy 17 disznót) is el kellett látnia; még az is 
nyomasztotta, hogy „fitt” és fiatalos maradjon, hiszen egy fiatal emberrel élt együtt. Azt pedig 
már nagyon nehezen viselte, hogy őt is bármikor elveszítheti. A változókor elég hamar, negyven 
éves korára elérte, ami szintén kikezdte mind fizikailag, mind lelkileg. 

Margit néninél azonban nem állandó jellegű probléma volt az alkoholfogyasztás, csak né-
hány havonta 1-2 hétre adta ki ebben a feszültséget. A szívbeteg társával nem pörölhetett, nem 
veszekedhetett, nem idegesíthette fel, miközben nagyon sok feszültséget kellett magában tar-
tani, rengeteget dolgozott és ott voltak a gyerekei is. Egy ideig ez megoldásnak tűnt, azonban 
hamar elkezdte jobban zavarni, hogy így nem fog kelleni annak a férfinak, akinél amúgy is 
idősebb. Nem akarta ennyire elhagyni magát. Így végül ő maga igyekezett változtatni ezen, s 
levetkőzni a rossz szokást. Szerető társa vitte el Tatabányára egy szakértőhöz, akihez rendszere-
sen járt innentől beszélgetni, s aki valóban segített neki. Azóta szinte egyáltalán nem fogyaszt 
alkoholt. A férfi tehát kitartott mellette a bajban, ahogy Margit néni is kitartott mellette a 
betegségben – előtte pedig első férje mellett is a depresszióban. 
Második házasság: Érdekesség az ő kapcsolatukban, hogy sokáig nem házasodtak össze, pedig 
Margit néni nagyon „templomba járós” volt mindig, tehát vallásos neveltetést kapott és ez fon-
tos is volt számára egész életében. 2003-ban, amikor az asszony már a hatvan felé közeledett 
korban, megtartották az esküvőt. Pityu még sokkal komolyabban vette, mint Margit néni, és 
büszke vőlegény volt.

Azonban az asszony legnagyobb bánatára második férjét is ő temette, mert István 2008-ban, 
ötvenegy éves korában a harmadik, végzetes szívinfarktusát is megkapta. Otthon tartózkodott 
a férfi, amikor utolérte a halál, fia találta meg. Margit néni még ülhetett mellette egy órát, 
amíg nem jött a halottas kocsi. Addig átgondolt mindent. Tőle legalább valamennyire el tudott 
búcsúzni.

Margit néni most hatvanhat éves, tíz éve nyugdíjas. Még mindig igen aktív életet él. Van 
négy unokája, kettő húsz év körüli lány, és kettő kisfiú, akikre sokat vigyázhat. Ezen kívül még 
mindig kijár a baromfitelepre oltani a tyúkokat. Erővel még bírja. Végzi a háztartás feladatait, 
a házhoz pedig tartozik kert, és állatokat is tartanak. Fia még a szülői házban él, nem nősült 
meg, s kisebbik lánya az utca túloldalán, nagyon közel lakik, itt is szoros maradt a kapcsolat a 
család tagjai közt, és segítik, támogatják egymást. 
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Az életutak elemzése

Családi háttér, női szerepre nevelés, gyermekkor

Adatközlőim gyermekkoruk alatt még a hagyományos paraszti értékrend szerint nevelkedtek. 
A családi háttér terén Magdi néni és Margit néni esetében hasonló helyzet áll fenn, a Gyer-
melyhez tartozó, ámde távolabb eső területeken cselédkedésből illetve idénymunkákból élő, 
katolikus családokból származnak, Jutka néni pedig a gyermelyi középbirtokos református val-
lású parasztok rétegéhez tartozik, akik egy gyermeket neveltek fel. Mind a három gyermelyi 
születésű asszony neveltetése a hagyományos szellemiségben folyt. A gyermekéveket nyolc-tíz 
éves korig nem volt okvetlenül szükséges megzavarni a túlzott terheléssel, ami a ház körüli 
munkákat illeti, és nem is történt meg. Az iskolát csak Jutka néni kezdte, és végezte is Gyer-
melyen, ő a református iskolában. Az első munkák, amikbe a családi munkaszervezet befogta 
őket a kisebb testvérrel rendelkező Magdi néni esetén annak a pesztrálása volt, egyébként az 
idősebb női tagok, az édesanya és a nagymama tanítgatta őket a hagyományos szerepbetöltésre. 

Belenövés a paraszti értékrendbe: a parasztcsalád a múltban létszükségletei szerint alakította ki 
a maga nevelő módszereit, s ezeket részben tudatosan, részben ösztönösen és szigorúan alkal-
mazta. A gyermek a családból készen kialakult értékrenddel indult el, s ez egész életére hatással 
volt. A munkára, felelősségre a legtermészetesebb módon nevelte a paraszt szülőpár gyermeke-
it. A parasztcsaládból származó gyermek már kicsi korában megkap minden mintát és modellt 
a későbbi értékrendjéhez, ami nem személyes, hanem közösségi értékrend. A parasztcsalád a 
közösség kicsinyített modellje. 55

A hagyományos faluban a nemi szerepre nevelésnek fontos része volt a munkára nevelés is, „a 
két nem munkaköre a nevelődés során fokozatosan elkülönült”. Különösen fontos fordulópon-
tot jelentett a serdülőkor, amikor ez a szétválás még egyértelműbb lett. A lány gyerek a gyerme-
lyi adatközlőim esetében is anyja mellett tevékenykedett, hogy felnőtt szerepét elsajátítsa. Ez a 
minta a gazdálkodó családoknál – így Gyermelyen is – sokkal tovább fennmaradt.56

A tekintélytisztelet a legfontosabb erkölcsi modell, ami a férfi-női viszonyt a családban is 
meghatározza. A lányt az apja, az asszonyt a férj uralja. A feleség és a gyermek kiszolgáltatott-
ságának alapja az ingatlan vagyon, a földtulajdon, amely fölött az apa rendelkezett. Nagy Olga 
által Széken, Kalotaszegen megfigyelt viselkedés a család férfitagjai részéről Gyermelyen egyál-
talán nem volt jellemző. A szigor, brutalitás, uralkodás talán azért olyan gyakori – elemzi Nagy 
Olga megfigyeléseit – mert a férfi a társadalomban való alárendelt szerepét így kompenzálja. 
Verés, megszégyenítés éri a gyereket és az asszonyt. Az asszony sokszor nem kapott gyöngédsé-
get férjétől, sőt, a szigor olykor még a gyerekei iránti gyöngédséget is korlátozta. Morvay Judit 
gondolatait is idézi Nagy Olga a hivatkozott műben: az asszony sorsa az általa megfigyelt tele-
püléseken, vidéken: a lelki egyedüllét. A gyermek felé szeretetet kimutatni nem szabad, mert 
az kényeztetésnek számít. 57

Ez sem Gyermelyen, sem környékén nem volt tendencia. A gyereket szerették, nagyon 
megbecsülték. 

A hagyományos világban a parasztasszony elsősorban, mint munkaerő számít, a férfi általá-
ban közömbös az asszonyi szenvedéssel szemben, a férfi a feleségét nyugodtan és a legtermé-
szetesebb módon megverhette. 

55 Nagy 1989, 35-37.
56 Jávor 1998, 163-164.
57 Nagy 1989, 38-43.
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Az anya szerepe az otthon megteremtésében: alárendeltsége ellenére ez az ő legfőbb és nagyon 
fontos feladata, főleg érzelmi nevelésének köszönhető ez a képessége, az anyai gondoskodás 
ösztöne.

A régi falusi családban az asszony dolga volt a ház körüli munka végzése: sütés, főzés, mosás, 
varrás, veteményes kert művelése, aprójószág, disznó ellátása, öregek, betegek gondozása, gyer-
mek nevelése. Mindezt asszonyi és anyai ösztöneivel, fáradhatatlanul és gondosan és kitartóan 
végezte.58 

Fél Edit és Hofer Tamás hosszú, Átányban végzett gyűjtőmunkájából született „Mi korrekt 
parasztok” c. kötet adatközlőim nevelkedésének körülményeihez hasonló módon tárgyalja a 
hagyományos családi modell jellegét59: az ebben leírtak inkább megfelelnek annak a családi 
helyzetnek, amiben adatközlőim felnőttek, s később asszonyként éltek. 

A gazda családelső volt, azonban az asszony nagyobb megbecsülésben részesült, mint az ed-
digi hivatkozási példákban. Ez adatközőim szüleinek életére, s a lánygyermek megbecsülésének 
tényére fontos párhuzam. Adatközlőim házassága idejére már fel is bomlott a hagyományos 
paraszti modell - a téeszesítés miatt. 

A gazda társa az asszony, gondjait megosztja vele. Nem általános az asszonnyal való rossz 
bánásmód. A rendes gazda egyenlő rangú félként kezeli, nem alárendeltjeként, persze betartva 
a hagyományos formaságokat, amelyekhez az asszony is ragaszkodik, pl.: az úton menve balról 
helyezkedik a férjéhez képest, kicsit hátrább, így követi. De kapáját például sosem ő viszi, ha 
férje vele van, hanem a férfi.60

Megbecsülésének jele, hogy a gazdaság egész pénzállományát ő őrzi. (lásd: Margit néni 
anyósa, 14.o.) Amit azonban a gazda a terményből, állatból árult, az a tőke, a gazdaság pénze, 
az asszony nem nyúlhat hozzá a gazda tudta nélkül.61 

A hagyományos átányi életben, ha lánya született az asszonynak, alkalmazkodnia kellett a 
helyzethez, és ludakat kellett nevelnie a tollukért elsősorban, a lány kelengyéjének elkészítésé-
hez. Ugyanez vonatkozott a kendertermesztésre, mivel a lánynak a teljes életére szóló vászon 
neműt kellett kapnia.62 Gyermelyen a hozzá való vászont már nem a háznál állították elő, 
hanem vásárolták. 

A férfi „női szerepben” való megjelenése még elképzelhetetlen gyermelyi adatközlőim életé-
ben, azonban a nők férfiszerepeket házasságuk után – férj betegsége vagy halála miatt – kény-
telenek vállalni, kivéve talán a szerencsés Jutka nénit. A munkából azonban ő is egész életében 
teljes erejét beleadva kivette részét, hiszen a háztájiban férje nem is nagyon tudott munkálkod-
ni munkahelyi bokros teendői miatt. 

Átányon a leány amint elhagyja az iskolát, oda áll anyja, nagyanyja mellé, s végzi a rá ki-
osztott, mindig kisegítő jellegű munkát. Ahol tehetik, „kímélik a lányt”63 – a három beszél-
getőtársam ugyanerről számolt be – csak fél sort kapáltatnak vele, amíg a felnőtt az egész sort 
végzi. Ha csak tehetik, a szülők lányukat otthon tartják, hogy csak a ház körül tevékenykedjék, 
ahogy ez Margit nénivel és Jutka nénivel is történt. Az átányi lánygyermek munkái jellemzőek 
a gyermelyi adatközlőim elmondására is: takarít, kézhez ad főzésnél, vigyáz a kisebbekre, fon, 
sző, varr, készítgeti a kelengyéjét, készül a férjhezmenetelre; ebben persze személyre szabott 
különbségek kialakulhattak. Előfordulhat, hogy a lánynak férfimunkát kell végeznie, ha nincs 

58 Nagy 1989, 45-50.
59 Fél — Hofer 2010, 128-160.
60 Fél — Hofer 2010, 131-132.
61 Fél — Hofer 2010, 132. 
62 Fél — Hofer 2010, 133.
63 Fél — Hofer 2010, 143.
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fiú testvére. Habár ez nem férfimunka volt, Jutka néni nagyon büszkén emlékszik vissza arra, 
hogy tizenkét éves létére az ő munkájára volt szükség anyja betegsége idején az aratásnál, mint 
marokszedő. 64

Első munkák, melyeket keresetért vállaltak

A kevés saját birtokkal rendelkező családok lehetőségeihez hűen Magdi néni és Margit néni is 
megélte a napszámos munkát, a gyarmati uradalmi erdőn. Ez volt első kereső munkahelyük. 
Jutka néninek családi helyzete megengedte, hogy ne kelljen napszámos munkát vállalnia. Ő 
otthon dolgozott az iskola elvégzése után is, férjhezmenetele sem változtatott ezen, majd csak 
gyermekei kollégiumba menetelekor keresett munkahelyet. 

A lányok iskola utáni és házasság előtti teendői közé tartozott az adatközlőim generációjában 
is a „stafírung”, a kelengye kiállítása, amely a két emberre való párnahuzatokból és dunyhahu-
zatokból, illetve dunyhákból állt. Azonban ők már nem saját kezűleg készítették ezt, hanem 
készen vettek háziipari terméket, legfeljebb ők hímezték ki. Sokaknak ideje sem volt rá.65 Erre 
a pénzt ők „spórolták össze”. 66 A stafírunghoz tartozott a teljes szobabútorzat is, amit szintén 
vittek magukkal a lányok a házasságba. Jutka néni esetében is hasonló módon történt ez, annyi 
különbséggel, hogy ő nem saját keresetből vette meg a gyolcsot, de szintén ő díszítette a hat 
párna és négy dunyhahuzatot, illetve szülei vásárolták neki a szobabútort.

Udvarlás, párválasztás

Gyermelyi adatközlőim fiatal korukból a következő szórakozási lehetőségeket jelölték meg, 
ahol a lányok és legények találkozhattak, ahol folyhatott az udvarlás: bálok, lakodalmak, vasár-
nap délutáni összejövetelek a harmonikás cigány udvarában, mozi. Hévízgyörkön a huszadik 
század első feléből a bálozásról és a harmonikázó gazdánál való összegyűlésről ugyanúgy beszá-
moltak az asszonyok, mint szórakozási formákról. 67

„A házasság előtti szexuális élet tiltásai, szabályai tárgyalásakor a paraszti élet egyik leg-
fontosabb normájáról van szó. Azonban nehezítette a szigorú szabályok betartását a kettős 
erkölcsi norma, amely a legényektől az udvarlásban való sikerességet várta el, a kontrollt 
pedig szinte kizárólag a nőkre hárította. A szocializáció is a kettős nemi erkölcsnek meg-
felelően történt. A legjellemzőbb különbség, hogy míg a lányokat nagy önkontrollra ne-
velték, a fiúgyermeket erős önérvényesítésre.”68

Mind a három gyermelyi asszony – elmondásuk szerint – szigorúan betartotta a nevelésük-
kor beléjük ivódott erkölcsi szabályokat. Nekik azt tanították, házasság előtt ne érintkezzenek a 
legénnyel, és nem is tették volna, annyira betartották anyjuk szavát, és a közösség elvárásait, a 
sok helyen élő paraszti erkölcsöt. 

Őrszigethy Erzsébet Hévízgyörkről hasonló szellemiségről számol be, ahol a házasság előt-
ti szeretőtartást a 20. század elejétől kezelték keményebben. A szellemiség megváltozására 
szintén a hagyományos paraszti értékrend, paraszterkölcs változása a magyarázat. Nem volt 

64 Fél — Hofer 2010, 143.
65 Magdi néni közlése alapján.
66 Magdi néni közlése alapján.
67 Őrszigethy 1986, 198.
68 Jávor 2000, 660.
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többé dicséretes asszonyi erény a termékenység.69 Tehát a 20. század közepéig érvényesült ez a 
szigorúbb neveltetés Gyermelyen is. Azonban még ezen asszonyok életében megfigyelhető volt 
a változás is, a minták megbomlásának törvényszerűsége. 

Udvarlás, jegyesség alatti testi érintkezés: A két katolikus asszony egyaránt első udvarlójához – 
akinek fogadta udvarlását az említett alkalmakon – ment feleségül. Kiemelték, hogy házasság 
előtt igyekeztek nem keveredni testi kapcsolatba szerelmükkel, amiért azonban a férfiak meg is 
haragudtak! Végül engedni kellett, mert az összeveszés utáni békülésnél már nehezen tartották 
magukat. A leánykérés után történt csak meg az első együttlét, amikor már nem féltek attól, 
hogy megesett állapotban magukra hagyja őket szerelmük. Egyfajta lazulás figyelhető meg a 
kérdésben, nem vont maga után szigorú elítélést a dolog, és a férfi nem becsülte kevésbé válasz-
tottját, ha „megadta magát”.70

Jutka néninek volt még egy szerelme későbbi férjén kívül, de vele elhidegültek. A második 
udvarló egy év udvarlás után vette el. Ők kivárták a házasságot az együttléttel, Jutka néni szűzen 
ment férjhez. Arra a kérdésemre, hogy a férfi nem haragudott-e meg tartózkodásáért, amire ne-
velték, a következő választ kaptam: „a férfiak tudták, hogy kihez miért lehet menni!”71 Ez már 
a második utalás volt arra, hogy a komoly udvarlók, vőlegények köztudottan más lányokhoz 
jártak a testi kielégülésért, ha választottjuk, később menyasszonyuk, keményen tartotta magát 
erkölcsi neveltetéséhez. E fölött tehát szemet hunytak a lányok, és a lányos családok is.

Párválasztás: Mind a hárman a faluból választottak párt: itt mindenki ismert mindenkit, 
legjobban a korosztálybeliek egymást, hiszen együtt járnak iskolába, táncolni, sokat találkoztak 
az életük egyéb területein is. A fiatalok még sok esetben az ő kortársaik közül sem választhattak 
szabadon. Gyermelyen a református-katolikus „ellentét”, elkülönítés volt a gyakori elválasztó 
oka a szerelmeseknek, és emiatt kötelezte sok szülő ugyanabba a felekezetbe tartozóval való 
házasságkötésre gyermekét. A birtokos parasztok a reformátusok közül, a szegények – cselédek, 
napszámosok – főként a katolikusok közül kerültek ki a településen. A kényszerházasságok 
fő indítéka a vagyon megtartása, növelése volt.72 Adatközlőim szerencsés módon szerelemből 
házasodhattak, saját felekezetükön belül. 

Az 1950-es évektől kezdett általánossá válni a vonzalom alapján történő házasság, és az 
erkölcsök, házasság előtti kapcsolat felfogásának, kezelésének jelentős átalakulása. A változás 
tehát már adatközlőim életében megfigyelhető, radikális fordulatot pedig az utánuk követke-
ző generációkban mutatott. Mindez nem hagyta változatlanul a lányok szocializációját sem, 
amelynek fő célja a férjhez menési esélyeik szolgálata volt. A változás oka a párválasztás rendsze-
rének módosulásában rejlik. A házasságot ekkor már többnyire a fiatalok kölcsönös vonzalma 
hozta létre. Az ismerkedési helyüket a környékbeli bálok jelentették, az otthon ülés helyett 
tehát tanácsos volt kimozdulni. A bálokon kívül a mozi volt a még általános találkozási hely. 
A szórakozási divat átalakulása is mélyebb változások jele volt, s része az egész udvarlási és pár-
választási rendszer „felfordulásának”. Az addig főként passzivitásra ítélt lányok a házassági piac 
aktív alakítói lettek. Mindez a hagyományos magatartási minták átalakulásával járt együtt. 73 

„A modernizációs folyamat egyik velejárójaként a fiatalemberek szemében az egyen-
rangúbb, világravaló, talpraesett lány értékelődik föl. Az igen tradicionális palóc Varsány-
ban például változást jelentett, amikor a fiatalemberek nagy része elkezdett ingázni városi 
munkahelyre. Hazatérve, elidegenedve, kritikusan kezdték nézni a hagyományos minta 

69 Jávor 2000, 210-212.
70 Nagy 1989, 252-253.
71 Jutka néni közlése alapján.
72 Magdi néni és Margit néni elmondása alapján. 
73 Jávor 1998, 161-162.
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szerint viselkedő »mulya« lányokat, akik, ahogy egyikük megfogalmazta: »meg nem szó-
lalnak az Istennek sem, mert ők az erkölcsös lányok.«” 74

A korábbi szexuális értelemben vett tisztaság felfogása változásokat mutat tehát a Gyermelyi 
példán is, Margit néni és Magdi néni esetében egyaránt látszik. A két katolikus asszony udvar-
lóit érintette a katonaság is, ami jelentősen meghosszabbította az udvarlási időt, s megnehezí-
tette a fiatalok életét arra az időre. Jutka néni férje tíz évvel idősebb volt, így az udvarlás alatt 
már nem volt szó kötelező katonaságról. 

4.4. Felnőttkor, házasság, együtt élés a szülőkkel/önálló egzisztencia: 

Mind a három adatközlőm esetében azonos volt, hogy gyermekkorukban több generáció élt 
együtt, egy háztartásban, ami meghatározta a gazdasági munkák közös végzését, a hagyomá-
nyos minta szerint. Tehát összetett családos háztartások75 érvényesültek. A háztartásba nem tar-
toztak olyan tagok egyik esetben sem, akik nem a család tagjai voltak. Itt tehát a hagyományos 
lánygyermekre szabott szerepeket tanulták meg adatközlőim is, és beilleszkedtek a munkarend-
be nyolc-kilenc éves kortól.76 

A házasságkötés csak Magdi néni esetében jelentett egyszerre önálló egzisztenciateremtést, 
ami úgy értendő, hogy nem szülőkkel egy háztartásba mentek, viszont sokáig még szolgálati 
lakásban éltek. A másik két hölgy összetett családos háztartásban élt saját, vagy férje szüleivel, 
aminek irányítása esetenként más-más mintákat mutat (Margit néni esetében az anyós irányí-
tott, Jutka néniéknél az ő férje). A nukleáris háztartás kialakulását vagy az adatközlők párjuk-
kal való elköltözése, vagy a gyermekek külön költözése eredményezte, nem adatközlőim, vagy 
férjük szüleinek halálával állt be.77

A házasságkötés ideje: A házasság megkötése Jutka néni, és Margit néni esetében – akik nem 
tanultak tovább általános iskola után – a huszadik életévükbe lépés előtt megtörtént, tizenki-
lenc illetve tizennyolc évesen. Magdi néni előbb elvégezte a főiskolát, addig nem akarta, hogy 
bármi elvonja a figyelmét a tanulástól, jövője megalapozásától. 

Gyerekek: Mind a három asszonynak három gyermeke született házasságából – Margit néni 
esetében két házasságból összesen három. Margit néni és Magdi néni egyedül maradt a kisgyer-
mekekkel az első – Magdi néni esetében egyetlen – férj halála miatt. Mind a ketten első helyre 
állították a gyermekek sorsát a maguké előtt az esetleges új párválasztás szempontjából. Olyan 
férfival „nem álltak volna össze” aki nem bánik apaként a gyermekekkel, vagy nem érdekli őt a 
sorsuk. Margit nénit megtalálta másodszor is a szerelem, és egy nagyon tisztességes férfi, Magdi 
néni viszont egyedül küzdötte végig életét 40 éves korától. 

Az ő életükben már jelentősen megváltozott a női szerep a munkavállalás szempontjából is, il-
letve a gyermek nevelésében is változások álltak be a családban. Erre ismét lehet általánosítás-sze-
rűen hivatkozni. A változás már korábban, adatközlőim gyermekkorában megkezdődött, de a 
téeszesítés, kollektivizálás végleg eldöntötte a hagyományos paraszti élet, illetve szerepek fel-
bomlását. Nagy Olgának a paraszti értékrendről és magatartásformákról szóló művében olvas-
ható sorai az itt is vizsgálni kívánt változásokról kiválóan beilleszthetők ebbe a fejezetbe. „A 
nők szerepének megváltozását, súlyuk és tekintélyük növekedését a családon belül a parasztság 
életmódjának gyökeres megváltozása magyarázza. A földtulajdon megszűnésével, a mezőgazda-
ság gépesítésével épp a mezei munkáknak a férfiakra eső része: a szántás, vetés, kaszálás, aratás a 
74 Jávor 2000, 660. 
75 Faragó 2000, 458.
76 Faragó 2000, 454-458.
77 Faragó 2000, 454-461.
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nagyállatok gondozása vált nagy részben feleslegessé, és az így felszabadult férfi munkaerő más 
elfoglaltságot keresett magának, nagyrészt az ipar felé orientálódott.”78 Elszegődtek különböző 
munkatelepekre, ahol készpénzt kaptak munkájukért. A nőkre maradt a téeszben végzendő nö-
vénygondozás, betakarítás. A férfiak ingáztak lakhelyük és munkahelyük közt, sokszor hetekig 
nem voltak otthon, vagy csak este jártak haza.79 Ez megtörtént Margit néni családjában is, apja 
és fiútestvérei a tatabányai kőfejtőbe jártak. 

Új helyzet alakult ki: a férfi megszerezte a készpénzt, az asszonyra maradt a háztáji gazdaság 
megművelése, az állatok gondozása. Ebben a gyermekek nyújtottak számára segítséget a meg-
felelő kor elérése után.80 Gyermelyen ez nyolc-kilenc éves korban következett be. Ahogy láthat-
tuk az életút-interjúk során Margit néninél is: otthon maradt lányként édesanyjának segített, 
hogy a három ingázó férfit mindig kész étel és rendes ház várja. 

Az élelem így kikerült a háztájiból, a férfi által szerzett készpénzjövedelmet befektethették. 
Az asszony otthon maradása már csak azért is létfontosságúvá lett, mert a család elveszthette 
a háztájit, ha senki nem ment a téeszbe dolgozni. Ez döntő módon biztosította a nő szerepé-
nek növekedését a családban. A parasztasszony tehát egyedül maradt otthon, egyedül kellett 
döntenie a család dolgaiban, beosztotta a jövedelmet, a gyermeknevelést is önállóan végezte. 
Ez akkor is fennállt, ha az férfi minden este hazatért, mert a család megszervezése mindenképp 
az asszonyra maradt. Jutka néni és Magdi néni saját házasságában tapasztalta ezt. Ez hang-
súlyozottabbá vált, ha a férfi csak hétvégére ment haza. Az asszony szerepének növekedése 
szükségképpen vezet el másfajta, asszonyibb, érzelmibb, kevésbé tekintélyelvű viszonyulások és 
függőségek kialakulásához.81 

Az asszony munkavállalása, ingázása is előfordult, főleg az ifjúságban, házasság előtt. Gyer-
melyen: Margit néni Budapestre is bejárt egy évig, Magdi néni nyaranta vállalt idénymunkát. 
Jutka néni otthon maradt, segített. Az ő szüleik pedig cselédnek mentek abban a korban. Ez 
már egy generáció alatt változást mutat. Házasságuk alatt azonban mindhárman dolgoztak 
az otthonon kívül is, ki többet, ki kevesebbet. Tehát a rendszerváltás korára, illetve onnantól 
fogva, már nem ritkán a nőké a teljes jövedelem, ezen keresztül megnő beleszólásuk a beszer-
zésben, családi döntésekben, s modern viszonyok közt családfenntartóvá is előléphetnek az 
asszonyok.82 

A megözvegyült Magdi néni minden erejével, férfiként küzdött, hogy felnevelje gyermekeit, 
s segítséget nem várt. Jutka néni inkább csak a mellékjövedelem miatt, illetve a gyerekek „ki-
repülése” után úgy érezte, többre képes, mint a háztáji gondozása. Margit néni is egyedül lett, 
de mellé szegődött egy férfi nemsokára, aki azonban mindössze tíz évig tudott férfi szerepet 
vállalni, míg meg nem megbetegedett. Ez lett élete megrontója is, nem tölthette be hagyo-
mányos helyét, nem érezte magát férfinak, egésznek. Az asszony viszont ugyanúgy tisztelte, 
támogatta, mellette állt, és nem éreztette vele a szerepcsere nehézségét, igyekezett azt magába 
fojtani. Ez oka volt annak, hogy alkoholhoz nyúlt a nehéz időkben, amikor másban már nem 
látott menedéket. 

Tehát a megváltozott nevelési módszerekben, amik adatközlőim elmondása alapján is 
megfigyelhetők, az érzelmeken alapuló szelídebb bánásmódban, a kicsinyes szigor elmaradá-
sában az anya szerepének megnövekedését látjuk. Az asszony mindig az érzelmeket, ösztönö-
ket képviselte, és ha titokban, csak a háttérben is, de mindig a gyerek pártját fogta az apával 

78 Nagy 1989, 54.
79 Nagy 1989, 54.
80 Nagy 1989, 55.
81 Nagy 1989, 55-56.
82 Nagy 1989, 55.
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szemben, s próbálta enyhíteni a szigort. Majd könnyen levezethető ebből, hogy az akadályok 
elhárulásával az anya természete hogyan kapott ösztönzést.83

Összefoglalás

A legnagyobb változások, amiket a három adatközlő életútjának vizsgálatával, összehasonlítá-
sával, szakirodalmi hátteret is bevonó elemzésével a meghatározott korra vonatkozóan meg-
állapítottam asszonyok, azon keresztül családok életét vizsgálva, felfedhetők és azonosíthatók 
a társadalomban. A paraszti értékek és normák vizsgálata, tehát a falusi társadalom változásai 
jelentek meg az életút-elemzéseken keresztül. 

A dolgozatban célom volt bemutatni a 20. század közepétől éles fordulatot vevő történelmi 
változások társadalmi hatásait, amelyek adatközlőim életében szépen megfigyelhetők. Ők még 
többnyire a hagyományos paraszti minta szerint nőttek fel, azonban gyermekeiket már egy 
másik rendszerben, megváltozott körülmények, más mentalitás, új minták szerint nevelték. 

Az általam végzett vizsgálat során tett megállapításaim egybevágnak a Magyar Néprajz egyik 
fejezetében már összefoglalt eredményekkel, s ezért most néhány pontba szedve megjelennek 
itt a legfontosabb változások végső összegzéseképpen. Ezzel tehát a szocializmus korában a falu-
si társadalomban bekövetkezett legfontosabb változásokra világítok rá, amiket az adatközlőim 
életében, illetve elmondásuk alapján gyermekeik életében is megfigyelhetünk.

•	 Csökkent a családnak, mint termelő egységnek a jelentősége, azt egyre inkább az elosz-
tás egységévé alakították át. 

•	 A női munkavállalás elterjedése, a nők önálló jövedelemhez jutása emelte az életszín-
vonalat, és új életviteli, fogyasztási szokásokat terjesztett el, ezen felül hozzájárult a 
családon belüli hatalmi viszonyok, és a döntési mechanizmus megváltozásához. 

•	 Változást mutat az egyén családon belüli helyzete, mind a férj-feleség, mind a szü-
lő-gyermek viszonylatban. A régi normák és az új igények közötti eltérés a családi sze-
repek és kivitelezésük módjának újraértelmezését igényelte.

•	 A család megváltozott hatalmi struktúrája kikezdte a hagyományos női-férfi magatar-
tásminta követését.

•	 Általánosan elterjedt a kis család igénye.

•	 A szerelmi házasságok révén létrejött kis családban nagyobb lett az érzelmi telítettség, 
a normák ebben az új típusú kis családban a modern polgári eszményhez közelítenek.

•	 A változások a szülő-gyermek viszony terén a szülők középpontban lévő elképzelései 
helyett a fiatalok önmegvalósítására helyezik a hangsúlyt. A falusi szülők a gyermekei-
ket a kiemelkedésre ösztönzik, habár ezek a minták még számukra is kevéssé ismertek. 
Gyakran ez az oka annak, hogy gyermekeiknek nem adják át az általuk elsajátított 
munkakultúrát. 

•	 Az összes családtag közül a gyermek családon belüli helyzete értékelődött fel a legjob-
ban, középpontba kerülésükkel pedig megnőtt érzelmi hatalmuk szüleik felett.

83 Nagy 1989, 55-56.
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•	 A társadalmi kapcsolatok sem maradhattak a réginek a változások közepette, mert a 
magánélet súlyának növekedése mintegy a – paraszti mintákban nagy szerepet játszó – 
közösség ellenében történt. 

•	 Erkölcsi vonatkozásban talán a munkához való viszony terén volt a legnagyobb a vál-
tozás generációs szinten is. A legfiatalabb generáció számára a munka célból eszközzé 
vált, ami szembehelyezkedik az önkizsákmányoló paraszti életformával. 

•	 A szexuális erkölcsök terén is nagy változások figyelhetők meg néhány évtized leforgása 
alatt.

•	 Nagy horderejű változásokkal számolhatunk a magyar faluban, amelyek alapjaiban 
kezdték ki a hagyományos értékelveket, de nem vezettek egy egységesen elfogadott 
értékrendre. Ezek a sorok azt gondolom a jelenben is érvényesek.84 

A változások már a 20. század beköszöntével megkezdődtek a magyar paraszti életben is. 
Majd adatközlőim életében, a század derekán vettek jelentős, visszafordíthatatlan fordulatot. 
A három asszony gyermekei pedig már egy sokkal szabadabb, kevesebb tiltással járó nevelést 
kaptak, amit tehát a kommunista rendszer következtében beállt gazdasági átalakulások, illetve 
az ezek által indukált mentalitás és életmódbeli változások idéztek elő.
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